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শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্
শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গ�ৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্য�্যভাস্কর-শ্রীরূপানু�প্রবর-

ভ�বান্¬শ্রীশ্রীল-ভক্তি&ক্তিসদ্ধান্ত-সরস্বতী-গ�াস্বামী-প্রভুপাদানাং
পরমক্তিপ্রয়-পার্ষ�দেদন

ক্তিবশ্ব-ক্তিবশ্রুত-নবদ্বীপ-শ্রীচৈচতন্য-সারস্বত-মদে1াত্তমানাং
প্রক্তিতষ্ঠাতৃ-আচার্য�্য-সভাপক্তিত-অনন্তশ্রীক্তিবভূক্তির্ষদেতন

ওঁ ক্তিবষু্ণপাদ-পরমহংসকুলচূড়ামক্তি=-

শ্রীশ্রীল-ভক্তি&রক্ষক-শ্রীধর-গ�াস্বাক্তিম-মহারাদেজন
সঙ্কক্তিলতম্

 

     “এই প্রপক্তিত্তক্তিবর্ষয়ক গ্রন্থরাজ গর্য ভ&সমাদেজ ক্তিকরূপ সমাদৃত
হইয়াদেFন, তাহার ক্তিনদর্শ�ন আমরা বহু পা1কভদে&র ক্তিনকট হইদেত প্রাপ্ত
হইয়াক্তিF। অদেনক উচ্চাদেOর নৈনক্তিষ্ঠক ভ& তাঁহাদেদর প্রাত্যক্তিহক সাধদেনর
অO রূদেপ শ্রীমদ্ভ�বদ্গীতার ন্যায় ইহাদেক ক্তিনত্যপা1্য গ্রন্থ স্বরূদেপ গ্রহ=
কক্তিরয়া  ক্তিনদেজদেদর  ভক্তি&ময়  জীবদেনর  সমৃক্তিদ্ধ  ও  পক্তিরতৃক্তিপ্ত  লাভ
কক্তিরয়াদেFন  বক্তিলয়াও  জানাইয়াদেFন।  সুধী  ভ&�=  এই  গ্রন্থ  পাদে1
মহাজনকৃত  ভক্তি&গ্রদেন্থর  ও  মহাভা�বত�দে=র  ভজনামৃদেতর  আস্বাদন
লাভ কক্তিরয়া ধন্য হইদেত পাক্তিরদেবন।”
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     “এই গ্রদেন্থ অনন্যক্তিচত্ত,  শ্রীকৃদেষ্ণর পদরজদেসবী,  কৃষ্ণপদপ্রপন্ন,

কৃদেষ্ণর  ক্তিনক্তিমত্ত  অক্তিTলকর্ম্ম�কারী,  একমাত্র  কৃষ্ণদেপ্রমলুব্ধ  ও  কৃদেষ্ণর
উক্তিXষ্ট  মাদেত্র  জীবনধার=কারী,  শ্রীকৃদেষ্ণর  সুTমাত্রবাঞ্ছাকারী  ও
কৃষ্ণক্তিকঙ্কর�দে=র পক্তিরচর্য�্যাকারী,  কৃষ্ণক্তিবদেXদেদ র্যাহঁাদেদর হৃদয় দগ্ধ হয়
এবং কৃষ্ণসদেO র্যাহঁাদেদর হৃদয় উল্লক্তিসত হয়, কৃষ্ণই র্যাহঁাদেদর স্বজন ও
বনু্ধ এবং কৃষ্ণই র্যাঁহাদেদর একমাত্র প্রা=বল্লভ,  গসই সমস্ত ভ&�দে=র
হৃদদেয়াদ্ঘাটনপর পরম মর্ম্ম��াথারূপ অমৃদেতর সদেO সদেO  ভ&�দে=র
আক্তিত্ত�হর=কারী,  ভদে&র আর্শা ও অভীষ্টপূর=কারী সমস্ত সংর্শয় গFদন
ও  ক্তিনক্তিTল  অক্তিবদ্যাগ্রক্তিন্থদেভদনকারী  প্রজ্ঞানপূক্তিরত  এবং  অত্যাশ্চর্য�্য
রসলহরীসমূদেহর দ্বারা  ক্তিচত্তচমৎকারকারী,  ক্তিবরহব্যাক্তিধসন্তপ্ত ভ&ক্তিচদেত্তর
মদেহৌর্ষধস্বরূপ,  গর্যা�্যাদের্যা�্যক্তিবচারক্তিবহীন  হইয়া  ভদে&র  ক্তিনক্তিমত্ত  অক্তিTল
গচষ্টাপর,  এমন ক্তিক আপনাদেক পর্য�্যন্ত  দান  কক্তিরবার  চরম প্রক্তিতজ্ঞা-
সমক্তিeত-প্রক্তিতশ্রুক্তিতরু্য& এবং  ক্তিনজ স্বরূদেপর  একমাত্র  ভ&দেপ্রমবর্শ্যত্ব
উল্লাস  সহকাদের  গgার্ষ=াকারী  ও  ভ&�দে=র  প্রক্তিত  পক্তিরপূ=�
আশ্বাসপ্রদানকারী সাক্ষাৎ শ্রীদে�াক্তিবন্দমুTক্তিনঃসৃত পরম বাক্যামৃত র্যত্ন-

সহকাদের সং�ৃহীত হইয়াদেF। গহ পক্তিবত্রদর্শ�ন সাধু�=!  আপনারা ইহা
পান করুন।”
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ক্তিবর্ষয়-সূচী

ক্তিবর্ষয় পত্রাঙ্ক
প্রকার্শদেকর ক্তিনদেবদন ৫
ক্তিনদেবদন ৮
উপক্রমামৃতম্ ১১
শ্রীর্শাস্ত্রবচনামৃতম্ ২৬
শ্রীভ&বচনামৃতম্—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ ৪৩
প্রাক্তিতকূল্য-ক্তিববর্জ্জ�নম্ ৬০
রক্তিক্ষর্ষ্যতীক্তিত ক্তিবশ্বাসঃ ৭৮
গ�াপৃ্তদেত্ব-বর=ম্ ৯০
আত্মক্তিনদেক্ষপঃ ১০৩
কাপ�=্যম্ ১১৬

শ্রীশ্রীভ�বদ্বচনামৃতম্ ১৩৪
অবদের্শর্ষামৃতম্ ১৬৬

গ্রন্থকাদেরর রক্তিচত কক্তিতপয় স্তব-রত্ন
শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-স্তবকঃ ১৭৪

3



শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

শ্রীমদ্ভক্তি&ক্তিবদেনাদক্তিবরহদর্শকম্ ১৮১
শ্রীশ্রীমদ্গ�ৌরক্তিকদের্শারনমস্কারদর্শকম্ ১৮৮
শ্রীশ্রীদক্তিয়তদাসদর্শকম্ ১৯৭ 
শ্রীমদ্রূপপদরজঃ-প্রাথ�না-দর্শকম্ ২০০
শ্রীদক্তিয়ত-দাস-প্র=ক্তিত-পঞ্চকম্ ২০৬
প্র=ক্তিত-দর্শকম্ ২১০

শ্রীগুরু আরক্তিত-স্তুক্তিত ২১২
প্র=াম-মন্ত্রম্ ২১৪

সাদেঙ্কক্তিতক ক্তিচহ্ন
ব্রঃ সং ব্রহ্মসংক্তিহতা
ভাঃ শ্রীমদ্ভা�বত 
ব্রঃ নৈবঃ ব্রহ্মচৈববত্ত� পুরা=
বৃঃ নাঃ বৃহন্নারদীয় পুরা=
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শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

প্রথম সংস্করদে=র
প্রকার্শদেকর ক্তিনদেবদন

 

গ্রন্থই গ্রন্থকাদেরর বাস্তব পক্তিরচয় প্রদান কদের। গ�ৌরসঙ্কীত্ত�নরদেস
ক্তিবশ্বপ্লাবনকারী  গ�ৌড়ীয়াচার্য�্যভাস্কর  জ�দ্গুরু  ক্তিনত্যলীলাপ্রক্তিবষ্ট  ওঁ
ক্তিবষু্ণপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি&ক্তিসদ্ধান্ত সরস্বতী গ�াস্বামী প্রভুপাদেদর অনুকক্তি�ত
পাত্র  পূজ্যপাদ  পক্তিরব্রাজকাচার্য�্য  ক্তিত্রদক্তি�স্বামী  শ্রীমদ্ভক্তি&রক্ষক  শ্রীধর
মহারাদেজর  গু=রাক্তির্শর  পক্তিরচয়  প্রদান  কক্তিরদেত  র্যাওয়া  বাহুল্য  মাত্র।
তথাক্তিপ স্বাক্তিমপাদেদর গু=াবলীর কীত্ত�নদ্বারা আত্মদের্শাধন-প্রয়াস ক্তিনরথ�ক
হইদেব না। নৈবষ্ণবাচার্য�্য�দে=র সমগ্র সাত্বতর্শাস্ত্রমক্তিথত ভক্তি&ক্তিসদ্ধান্তবা=ী
হইদেত  শ্রীপ্রপন্ন-জীবনামৃদেতর  সঙ্কলন-গকৌর্শল  ও  র্যথার্যথ  সক্তিন্নদেবর্শ-

পাক্তিরপাট্য তাহঁার অপূর্ব্ব� পাক্তি�ত্যপ্রক্তিতভার পক্তিরচয় প্রদান কদের । ইক্তিন
অপ্রাকৃত  কক্তিবকুল-মুকুটমক্তি=  শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীবাক্তিদ
নৈবষ্ণবাচার্য�্য�দে=র সুদার্শ�ক্তিনক ক্তিবচারসমূহ সমগ্র ভারদেত ক্তিবক্তিভন্ন ভার্ষায়
প্রচাদের অদু্ভত গর্যা�্যতাক্তিবক্তির্শষ্ট । আমাদেদর শ্রীগুরুপাদপদ্ম ইহার রক্তিচত
প্রথম সংসৃ্কত কক্তিবতা  "শ্রীভক্তি&ক্তিবদেনাদ-দর্শকম্"  পা1 কক্তিরয়া  'Happy

style'  বক্তিলয়া ব=�নীয় ক্তিবর্ষদেয়র ভাব-�াম্ভীদের্য�্যর ভূয়সী প্রর্শংসা পূর্ব্ব�ক
উত্তরকাদেল  শ্রীচৈচতন্য-সরস্বতীর  ক্তিবদেনাদন-ভরসায়  উল্লাস  প্রকার্শ
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কক্তিরয়াক্তিFদেলন । শ্রীল প্রভুপাদ ক্তিনত্যলীলা-প্রদেবদের্শর প্রাক্কাদেল সু�ায়দেকর
মুদেT  কীত্ত�নশ্রবদে=Xু  না  হইয়া  স্বাক্তিমপাদেদরই  শ্রীমুদেT  গ�ৌড়ীয়�দে=র
চরমলালসাময়ী  "শ্রীরূপমঞ্জরী পদ গসই গমার স�দ"  �ীক্তিতক্তিট শ্রব=
কক্তিরয়া তৃক্তিপ্তলাভ কক্তিরয়াক্তিFদেলন।

এই  গ্রদেন্থর  প্রক্তিতপাদ্য  ক্তিবর্ষয়সমূহ  গ্রদেন্থর  প্রথম  অধ্যাদেয়
উপক্রমামৃদেত বক্তি=�ত হইয়াদেF। ক্তিবক্তিভন্ন র্শাস্ত্র হইদেত উদৃ্ধত গ�াকসমূদেহর
অনুবাদ বহুস্থাদেন মহাজন�দে=র ভার্ষাই র্যথার্যথ উদ্ধার করা হইয়াদেF।
শ্রীভ&বচনামৃদেতর মদেধ্য দুই একক্তিট স্থাদেন ক্তিবর্ষয়ানুদেরাদেধ শ্রীভ�বাদেনর
উক্তি&ও  উদৃ্ধত  হইয়াদেF।  গ�াকসমূদেহর  উপক্তিরভাদে�  গ�াদেকর
তাৎপর্য�্যব=�নপ্রসদেO গ্রন্থকার স্ব-সম্প্রদাদেয়র সুক্তিসদ্ধান্তসমূহ প্রকার্শদ্বারা
গর্য  অক্তিভনব  ক্তিসদ্ধান্তাদেলাক  প্রদান  কক্তিরয়াদেFন,  তাহাদেত  গ�ৌড়ীয়
ক্তিসদ্ধাদেন্তর অসদেমাদ্ধ�ত্ব-অনুভবকারী সর্জ্জন পা1ক�= পরমানন্দ অনুভব
কক্তিরদেবন সদেন্দহ নাই। উপসংহাদের গ্রন্থকার ক্তিনজ গশ্রৌত-বংর্শ পক্তিরচয়
এবং গ্রন্থরচনার স্থান ও কাল উদেল্লT কক্তিরয়াদেFন।

শ্রীকৃষ্ণচরদে=  র্শর=া�ত  না  হইদেল  জীবন  ক্তিনষ্ফল  এবং
র্শর=া�ক্তিতদ্বারাই  গর্য  সর্ব্ব�াভীষ্টক্তিসক্তিদ্ধ—ইহা  এই  গ্রদেন্থ  ক্তিবদের্শর্ষভাদেব
প্রদক্তির্শ�ত  হইয়াদেF।  ইহা  ভক্তি&রাদেজ্য  প্রদেবদের্শাৎসুক  ব্যক্তি&র  হৃদদেয়
ক্তিবদের্শর্ষ  উৎসাহ  প্রদানপূর্ব্ব�ক  শ্রীহক্তিরচরদে=  আকর্ষ�=  এবং
ভজনক্তিবজ্ঞ�দে=র  ক্তিচদেত্ত  ক্তিবমল  আনন্দ  ও  উল্লাদেসর  সঞ্চার  কক্তিরদেব।
র্শর=া�দেতর  ইহা  গশ্রষ্ঠ  স�ৎ।  শ্রীহক্তিরভক্তি&ই  ইহজ�দেত  একমাত্র
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সারাৎসার বস্তু। র্শর=া�ক্তিতদ্বারাই তাহা সুলভ্য। সুতরাং পরমানন্দস্বরূপ
শ্রীহক্তিরপাদপদ্ম লাভ কক্তিরবার  আকাঙ্ক্ষা  বৃক্তিদ্ধর  সদেO  সদেO  শ্রীপ্রপন্ন-

জীবনামৃত গদর্শবাসীর �ৃদেহ �ৃদেহ ক্তিবরাজ কক্তিরদেত থাকুন।  "gৃষ্টং gৃষ্টং
পুনরক্তিপ  পুনশ্চন্দনং  চারু�ন্ধং"  ক্তিবচাদের  এই গ্রদেন্থর  আদেলাচনা  দ্বারা
সৎক্তিসদ্ধান্তাদেমাদী সর্জ্জন�= ইহার ভাব-গসৌরভ লাভ কক্তিরয়া পরমানন্দ
অনুভব কক্তিরদেবন আর্শা কক্তির। ক্তিনর্ম্ম�ৎসর সুধীসমাদেজ এই গ্রন্থ সমাদৃত
হইদেল ধন্য হইব।

শ্রীধাম নবদ্বীপ
শ্রীল প্রভুপাদেদর ক্তিবরহবাসর
বOাব্দ ১৩৫০, গ�ৌরাব্দ ৪৫৭

শ্রীচৈবষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীনৃক্তিসংহানন্দ ব্রহ্মচারী
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শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

ক্তিনদেবদন
 

মদীয়  শ্রীগুরুপাদপদ্ম  শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গ�ৌড়ীয়-সম্প্রদায়-

সংরক্ষকাচার্য�্যবর্য�্য অনন্তশ্রীক্তিবভূক্তির্ষত ওঁ ক্তিবষু্ণপাদ শ্রীল ভক্তি&রক্ষক শ্রীধর
গ�াস্বামী  মহারাজ-সঙ্কক্তিলত  ঐকাক্তিন্তক ভ&জদেনর  প্রা=স্বরূপ গ্রন্থরাজ
শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্-এর  প্রথম  ও  ক্তিদ্বতীয়  সংস্কর=  ক্তিনঃদের্শক্তির্ষত
হওয়ার দীg�কাল পদের ক্তিনক্তি�ঞ্চন ভ&জদেনর আক্তিকঞ্চদেন ও সর্ব্ব�ভারতীয়
সর্জ্জন�দে=র  সক্তিনব�ন্ধ  অনুদেরাদেধ  পুনরায়  প্রকাক্তির্শত  হইদেলন।  এই
প্রপক্তিত্তক্তিবর্ষয়ক  গ্রন্থরাজ  গর্য  ভ&সমাদেজ  ক্তিকরূপ  সমাদৃত  হইয়াদেFন,

তাহার ক্তিনদর্শ�ন আমরা বহু পা1কভদে&র ক্তিনকট হইদেত প্রাপ্ত হইয়াক্তিF।
অদেনক উচ্চাদেOর নৈনক্তিষ্ঠক ভ& তাহঁাদেদর প্রাত্যক্তিহক সাধদেনর অO রূদেপ
শ্রীমদ্ভ�বদ্গীতার  ন্যায়  ইহাদেক  ক্তিনত্যপা1্য  গ্রন্থ  স্বরূদেপ  গ্রহ= কক্তিরয়া
ক্তিনদেজদেদর  ভক্তি&ময়  জীবদেনর  সমৃক্তিদ্ধ  ও  পক্তিরতৃক্তিপ্ত  লাভ  কক্তিরয়াদেFন
বক্তিলয়াও  জানাইয়াদেFন।  সুধী  ভ&�=  এই  গ্রন্থ  পাদে1  মহাজনকৃত
ভক্তি&গ্রদেন্থর ও মহাভা�বত�দে=র ভজনামৃদেতর আস্বাদন লাভ কক্তিরয়া
ধন্য হইদেত পাক্তিরদেবন। পরমারাধ্য গ্রন্থকার স্বয়ং এই গ্রন্থ সঙ্কলদেনর
উপসংহাদের  গর্য  অপূর্ব্ব�  গ�াকরত্নক্তিট  প্রদান  কক্তিরয়াদেFন,  তাহাদেতই
উ&বাদেক্যর বাস্তবতা প্রমাক্তি=ত। র্যথা—
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শ্রীশ্রীমদ্ভ�বৎপদামু্বজমধুস্বাদেদাৎসচৈবঃ র্ষট্পচৈদ-

ক্তিন�ক্তিক্ষপ্তা মধুক্তিবন্দবশ্চ পক্তিরদেতা ভ্রষ্টা মুTাদু্গক্তিঞ্জচৈতঃ।
র্যচৈত্নঃ ক্তিকক্তিঞ্চক্তিদহাহৃতং ক্তিনজপরদেশ্রদেয়াঽক্তিথ�না তন্ময়া

ভূদেয়া ভূয় ইদেতা রজাংক্তিস পদসংলগ্নাক্তিন গতর্ষাং ভদেজ ॥

তাহঁার  ব্যক্তি&�ত  প্রাথক্তিমক  পক্তিরচয়  প্রথম  সংস্করদে=র
প্রকার্শদেকর ক্তিনদেবদদেনরই প্রদত্ত হইয়াদেF।

আমাদেদর  পরম  বান্ধব  এবং  "নৈবষ্ণব-গতার্ষ=ী"র  সুপ্রক্তিসদ্ধ
স�াদক গ¥হময় প্রভু শ্রুতশ্রবার অতুলনীয় ও অক্লান্ত গসবাপ্রদেচষ্টায়
ও  অথ�ানুকূদেল্য  এই  গ্রন্থ  প্রকাক্তির্শত  হইদেলন।  তর্জ্জন্য  ক্তিতক্তিন
সর্ব্ব�সর্জ্জন�দে=র  ক্তিবদের্শর্ষ  কৃতজ্ঞতাভাজন  হইয়াদেFন  এবং  শ্রীমতী
গদবময়ী  গদবী  দাসীও  তাহঁাদেক  প্রুফ্ক্তিরক্তি©ং  কাদের্য�্য  ক্তিবদের্শর্ষ-ভাদেব
সহদের্যাক্তি�তা করায় সকদেলর ধন্যবাদাহ�।

এই  গ্রন্থ  সুষু্ঠভাদেব  মুদ্র=কাদের্য�্য  সান্তাকু্রজ্-ক্তিস্থত
"অনন্তক্তিপ্রক্তি¬ং"এর  স্বত্বাক্তিধকারী  প্রভু  শ্রীনবদ্বীপ  দাস  ও  প্রভু
শ্রীসর্ব্ব�ভাবন  দাদেসর  সহদের্যাক্তি�তা  অক্তিবস্মর=ীয়।  তাঁহাদেদর  সকলদেক
আমাদেদর সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কক্তিরদেতক্তিF।

পক্তিরদের্শদের্ষ  শ্রীগুরু-গ�ৌরাO-�ান্ধর্ব্ব�া-গ�াক্তিবন্দসুন্দর�দে=র  শ্রীচরদে=
আমাদেদর ঐকাক্তিন্তক প্রাথ�না এই গর্য,  তাহঁাদেদর অপার করু=ায় এই
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গশ্রৌতক্তিসদ্ধান্তামৃতধারা  মাদৃর্শ  ক্তিত্রতাপদগ্ধ  জীদেবর  হৃদদেয়  ক্তিনরন্তর
প্রবাক্তিহত হইয়া পারমাক্তিথ�ক র্শাক্তিন্ত ক্তিবধান করুন। অলমক্তিত ক্তিবস্তদের=।

শ্রীচৈচতন্য-সারস্বত ম1, নবদ্বীপ।
শ্রীজ�ন্নাথ গদদেবর রথর্যাত্রা।
৬ জুলাই, ইং ১৯৯৭ সাল।

শ্রীহক্তিরজনক্তিকঙ্কর
ক্তিবনীত—

শ্রীভক্তি&সুন্দর গ�াক্তিবন্দ
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শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

প্রথদেমাঽধ্যায়ঃ

উপক্রমামৃতম্
 

অথ মOলাচরপম্—
শ্রীগুরু-গ�ৌর-�ান্ধর্ব্ব�া-গ�াক্তিবন্দাঙ্ঘ্রীন্ �চৈ=ঃ সহ।
বদেন্দ প্রসাদদেতা গর্যর্ষাং সর্ব্ব�ারম্ভাঃ শুভঙ্করাঃ ॥১॥

শ্রীগুরুপাদপদ্ম,  শ্রীদে�ৌরপাদপদ্ম  ও  শ্রীশ্রী�ান্ধর্ব্ব�াক্তি�ক্তিরধারীর
পাদপদ্ম তাঁহাদেদর �দে=র সক্তিহত বন্দনা কক্তির,  র্যাঁহাদেদর প্রসাদেদ সমস্ত
আরম্ভ শুভকর হয় ॥১॥

গ�ৌর-বাক্তি°গ্রহং বদেন্দ গ�ৌরাOং গ�ৌরচৈবভবম্।
গ�ৌর-সঙ্কীত্ত�দেনান্মত্তং গ�ৌরকারু=্যসুন্দরম্ ॥২॥

গ�ৌর-সরস্বতীর  শ্রীমূক্তিত্ত�র  বন্দনা  কক্তির,  র্যাঁহার  অবয়ব
শ্রীদে�ৌরসুন্দদেরর  ন্যায়,  ক্তির্যক্তিন  গ�ৌরহক্তিরর  কায়বূ্যহস্বরূপ,  ক্তির্যক্তিন
শ্রীদে�ৌরক্তিবক্তিহত সঙ্কীত্ত�দেন সর্ব্ব�দা মত্ত এবং র্যাঁহাদেক শ্রীদে�ৌরাদেOর করু=া-
র্শক্তি&র অক্তিধষ্ঠান পরমসুন্দর কক্তিরয়াদেFন ॥২॥
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(ক্তিবক্তিবধ ব্যাT্যা সম্ভব)

গুরুরূপহক্তিরং গ�ৌরং রাধারুক্তিচরুচাবৃতম্।
ক্তিনত্যং গনৌক্তিম নবদ্বীদেপ নামকীত্ত�ননত্ত�চৈনঃ ॥৩॥

শ্রীরাক্তিধকার  ভাবকাক্তিন্ত-আXাক্তিদত  হইয়া  গুরুরূদেপ  অবতী=�
শ্রীহক্তির শ্রীদে�ৌরাদেOর ক্তিনত্যকাল বন্দনা  কক্তির,  ক্তির্যক্তিন এই নবদ্বীপ-ধাদেম
প্রচুর নামসঙ্কীত্ত�ন ও নৃত্যক্তিবলাসপরায়= ॥৩॥

(ইহার আরও ব্যাT্যা হইদেত পাদের)

শ্রীমৎপ্রভুপদাদেম্ভাজমধুদেপদেভ্যা নদেমা নমঃ।
তৃপ্যন্তু কৃপয়া গতঽত্র প্রপন্নজীবনামৃদেত ॥৪॥

শ্রীগুরুপাদপদেদ্মর  মধুপানকারী  ক্তিনত্য  পক্তিরকর�দে=র  পুনঃপুনঃ
বন্দনা কক্তির; তাঁহারা কৃপাপূর্ব্ব�ক এই প্রপন্নজীবনামৃত আস্বাদন কক্তিরয়া
তৃক্তিপ্ত প্রকার্শ করুন, এই প্রাথ�না ॥৪॥

আত্মক্তিবজ্ঞক্তিপ্তঃ—
অত্যর্ব্ব�াচীনরূদেপাঽক্তিপ প্রাচীনানাং সুসন্মতান্।

গ�াকান্ কক্তিতপয়ানত্র চাহরাক্তিম সতাং মুদেদ ॥৫॥
অত্যন্ত অর্ব্ব�াচীন হইদেলও আক্তিম প্রাচীন�দে=র সুসর্ম্মত কক্তিতপয়

গ�াক সাধু�দে=র সদেন্তাদের্ষর ক্তিনক্তিমত্ত এই গ্রদেন্থ আহর= কক্তিরদেতক্তিF ॥৫॥
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“তদ্বাক্তি°সদে��া জনতাgক্তিবপ্লদেবা,
র্যক্তিস্মন্ প্রক্তিতদে�াকমবদ্ধবত্যক্তিপ।
নামান্যনন্তস্য র্যদের্শাঽক্তিঙ্কতাক্তিন র্যৎ,

রৃ্শণ্বক্তিন্ত �ায়ক্তিন্ত �ৃ=ক্তিন্ত সাধবঃ ॥”৬॥
“গর্য বাদেক্য বা গ্রদেন্থ ভ�বান্ অনন্তদেদদেবর মক্তিহমাপর নামসমূহ

বক্তি=�ত  আদেF,  তাহার  প্রক্তিত  গ�াক  অপর্শব্দাক্তিদরু্য&  হইদেলও  অথ�াৎ
প্রসাদগু= না থাক্তিকদেলও গসই বাক্তি°ন্যাস গলাদেকর পাপ ক্তিবনার্শ কদের;

গকন না, গসই নাম-সমূহ সাধু�= (ব&া থাক্তিকদেল) শ্রব= কদেরন, গকহ না
থাক্তিকদেলও ক্তিনদেজই �ান কদেরন,  এবং  (গশ্রাতা থাক্তিকদেল)  কীত্ত�ন কদেরন
॥”৬॥

“অক্তিভব্য&া মত্তঃ প্রকৃক্তিতলgুরূপাদক্তিপ বুধা,
ক্তিবধাত্রী ক্তিসদ্ধাথ�ান্ হক্তিরগু=ময়ী বঃ কৃক্তিতক্তিরয়ম্।
পুক্তিলদেন্দনাপ্যক্তিগ্নঃ ক্তিকমু সক্তিমধমুন্মথ্য জক্তিনদেতা,

ক্তিহর=্যদেশ্র=ীনামপহরক্তিত নান্তঃকলুর্ষতাম্ ॥”৭॥
“গহ পক্তি�ত�=! স্বভাবতঃ অক্তিত লgুব্যক্তি& আমা হইদেত প্রকাক্তির্শত

হইদেলও এই হক্তিরগু=ময়ী রচনা আপনাদেদর অভীষ্ট ক্তিবধান কক্তিরদেবন।
গকননা  নীচজাক্তিত  পুক্তিলন্দ কতৃ্ত�ক  কাষ্ঠসংgর্ষ�দে=  উৎপাক্তিদত  অক্তিগ্ন  ক্তিক
সুব=�সমূদেহর অন্তম�ল ক্তিবদূক্তিরত কদের না?” ॥৭॥
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র্যদেথা&া রূপপাদেদন নীদেচদেনাৎপাক্তিদদেতঽনদেল।
গহম্নঃ শুক্তিদ্ধস্তচৈথবাত্র ক্তিবরহাক্তিত্ত�হৃক্তিতঃ সতাম্ ॥৮॥

শ্রীল রূপ গ�াস্বাক্তিমপাদ (নৈদন্যভদের) গর্য প্রকার উক্তি& কক্তিরয়াদেFন,

তাহাদেত নীদেচর দ্বারা  উৎপাক্তিদত অক্তিগ্নদেত গর্যরূপ সুবদে=�র শুক্তিদ্ধক্তিবধান
হয়,  তদ্রূপ  এই  গ্রন্থদ্বারাও  (উদ্দীপন  জন্য)  সাধু�দে=র  ক্তিবরহজক্তিনত
দুঃদেTর গমাচন হইদেত পাদের ॥৮॥

অন্তঃ কক্তিবর্যর্শস্কামং সাধুতাবর=ং বক্তিহঃ।
শুধ্যন্তু সাধবঃ সদের্ব্ব� দুক্তিশ্চক্তিকৎস্যক্তিমমং জনম্ ॥৯॥

অন্তদের  কক্তিবর্যর্শস্কামী,  বাক্তিহদের  সাধুতার  ভা=কারী,  অতএব
কপটতারূপ দুরাদেরা�্যব্যাক্তিধরু্য& এই দুর্জ্জ�নদেক,  গহ সাধু�=!  আপনারা
গর্শাধন করুন ॥৯॥

কৃষ্ণ�াথাক্তিপ্রয়া ভ&া ভ&�াথাক্তিপ্রদেয়া হক্তিরঃ।
কথক্তিঞ্চদুভদেয়ারত্র প্রসOস্তৎ প্রসীদতাম্ ॥১০॥

ভ&�=  স্বভাবতঃ  কৃষ্ণকথাক্তিপ্রয়;  ভ&প্রসOও  শ্রীহক্তিরর  ক্তিপ্রয়,

গর্যদেহতু  এই  গ্রদেন্থ  গকান  প্রকাদের  শ্রীভ�বান্  ও  তদ্ভদে&রই  প্রসO
উক্তিল্লক্তিTত হইয়াদেF,  অতএব গহ  সাধু�=!  আক্তিম  আপনাদেদর  প্রসন্নতা
প্রাথ�না কক্তিরদেত পাক্তির ॥১০॥

স্বভাবকৃপয়া সদেন্তা মদুদেদ্দর্শ্যমক্তিলনতাম্।
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সংদের্শাধ্যাOীকুরুধ্বং গভা হ্যচৈহতুককৃপাব্ধয়ঃ ॥১১॥
গহ সাধু�=!  আপনারা আপনাদেদর স্বভাবক্তিসদ্ধ কৃপাদ্বারা আমার

উদেদ্দদের্শ্যর মক্তিলনতা (অপরাধ) সংদের্শাধন কক্তিরয়া ইহা অOীকার করুন।
গর্যদেহতু আপনারা অচৈহতুক-করু=ার সমুদ্র, ইহা ক্তিনক্তিশ্চত ॥১১॥

অথ গ্রন্থপক্তিরচয়ঃ—
গ্রদেন্থঽক্তিস্মন্ পরদেম নাম প্রপন্নজীবনামৃদেত।

দর্শাধ্যাদেয় প্রপন্নানাং জীবনপ্রা=দায়কম্ ॥১২॥
বদ্ধ�কং গপার্ষকং ক্তিনত্যং হৃক্তিদক্তি¹য়রসায়নম্।
অক্তিতমত্ত�্যরদেসাল্লাস-পরস্পর-সুTাবহম্ ॥১৩॥

ক্তিবরহ-ক্তিমলনাথ�াপ্তং কৃষ্ণকাষ্ণ�কথামৃতম্।
প্রপক্তিত্তক্তিবর্ষয়ং বাক্যং গচাদৃ্ধতং র্শাস্ত্রসর্ম্মতম্ ॥১৪॥

প্রপন্নজীবনামৃত নামক এই পরমগ্রদেন্থ দর্শটী অধ্যাদেয় র্শর=া�ত
জন�দে=র জীবদেন প্রা=সঞ্চারকারী, ক্তিনত্য বদ্ধ�ন ও গপার্ষ=কারী, হৃদয় ও
ক্তিচক্তিদক্তি¹য়সমূদেহর রসায়নস্বরূপ,  অপ্রাকৃত রদেসর নব-নবায়মান্ ক্তিবলাস
দ্বারা পরস্পর সুTস�াদনকারী,  ক্তিবপ্রলম্ভ ও সদেম্ভা�লীলাপর ভ�বান্
শ্রীকৃষ্ণ  ও  তাঁহার  পক্তিরজন�দে=র  প্রসO  এবং  প্রপক্তিত্তক্তিবর্ষয়ক  র্শাস্ত্র
সাধুসর্ম্মত বাক্য উদৃ্ধত হইয়াদেF ॥১২-১৪॥

অত্র চানন্যক্তিচত্তানাং কৃষ্ণপাদরদেজাজুর্ষাম্।

15



শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

কৃষ্ণপাদপ্রপন্নানাং কৃষ্ণাদেথ�ঽক্তিTলকর্ম্ম�=াম্ ॥১৫॥
কৃষ্ণদেপ্রচৈমকলুব্ধানাং কৃদেষ্ণাক্তিXচৈষ্টকজীক্তিবনাম্।

কৃষ্ণসুচৈTকবাঞ্ছানাং কৃষ্ণক্তিকঙ্করদেসক্তিবনাম্ ॥১৬॥
কৃষ্ণক্তিবদেXদদগ্ধানাং কৃষ্ণসদেOাল্লসদৃ্ধদাম্।

কৃষ্ণস্বজনবনূ্ধনাং কৃচৈষ্ণকদক্তিয়তাত্মনাম্ ॥১৭॥
ভ&ানাং হৃদদেয়াদ্ঘাক্তিট-মর্ম্ম�-�াথামৃদেতন চ।

ভ&াক্তিত্ত�হরভ&ার্শাভীষ্টপূক্তিত্ত�করং তথা ॥১৮॥
সর্ব্ব�সংর্শয়দেFক্তিদ-হৃদ্গ্রক্তিন্থক্তিভজ্জ্ঞানভাক্তিসতম্।
অপূর্ব্ব�-রস-সম্ভার-চমৎকাক্তিরতক্তিচত্তকম্ ॥১৯॥

ক্তিবরহব্যাক্তিধসন্তপ্তভ&ক্তিচত্তমদেহৌর্ষধম্।
রু্য&ারু্য&ং পক্তিরত্যজ্য ভ&াথ�াক্তিTলদেচক্তিষ্টতম্ ॥২০॥

আত্মপ্রদানপর্য�্যন্ত-প্রক্তিতজ্ঞান্তঃ প্রক্তিতশ্রুতম্।
ভ&দেপ্রচৈমকবর্শ্য-স্ব-স্বরূদেপাল্লাসদেgাক্তির্ষতম্ ॥২১॥

পূ=�াশ্বাসকরং সাক্ষাৎ গ�াক্তিবন্দবচনামৃতম্।
সমাহৃতং ক্তিপবন্তু গভাঃ সাধবঃ শুদ্ধদর্শ�নাঃ ॥২২॥

এই  গ্রদেন্থ  অনন্যক্তিচত্ত,  শ্রীকৃদেষ্ণর  পদরজদেসবী,  কৃষ্ণপদপ্রপন্ন,

কৃদেষ্ণর  ক্তিনক্তিমত্ত  অক্তিTলকর্ম্ম�কারী,  একমাত্র  কৃষ্ণদেপ্রমলুব্ধ  ও  কৃদেষ্ণর
উক্তিXষ্ট  মাদেত্র  জীবনধার=কারী,  শ্রীকৃদেষ্ণর  সুTমাত্রবাঞ্ছাকারী  ও
কৃষ্ণক্তিকঙ্কর�দে=র পক্তিরচর্য�্যাকারী,  কৃষ্ণক্তিবদেXদেদ র্যাহঁাদেদর হৃদয় দগ্ধ হয়
এবং কৃষ্ণসদেO র্যাহঁাদেদর হৃদয় উল্লক্তিসত হয়, কৃষ্ণই র্যাহঁাদেদর স্বজন ও
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বনু্ধ এবং কৃষ্ণই র্যাঁহাদেদর একমাত্র প্রা=বল্লভ,  গসই সমস্ত ভ&�দে=র
হৃদদেয়াদ্ঘাটনপর পরম মর্ম্ম��াথারূপ অমৃদেতর সদেO সদেO  ভ&�দে=র
আক্তিত্ত�হর=কারী,  ভদে&র আর্শা ও অভীষ্টপূর=কারী সমস্ত সংর্শয় গFদন
ও  ক্তিনক্তিTল  অক্তিবদ্যাগ্রক্তিন্থদেভদনকারী  প্রজ্ঞানপূক্তিরত  এবং  অত্যাশ্চর্য�্য
রসলহরীসমূদেহর দ্বারা  ক্তিচত্তচমৎকারকারী,  ক্তিবরহব্যাক্তিধসন্তপ্ত ভ&ক্তিচদেত্তর
মদেহৌর্ষধস্বরূপ,  গর্যা�্যাদের্যা�্যক্তিবচারক্তিবহীন  হইয়া  ভদে&র  ক্তিনক্তিমত্ত  অক্তিTল
গচষ্টাপর,  এমন ক্তিক আপনাদেক পর্য�্যন্ত  দান  কক্তিরবার  চরম প্রক্তিতজ্ঞা-
সমক্তিeত-প্রক্তিতশ্রুক্তিতরু্য& এবং  ক্তিনজ স্বরূদেপর  একমাত্র  ভ&দেপ্রমবর্শ্যত্ব
উল্লাস  সহকাদের  গgার্ষ=াকারী  ও  ভ&�দে=র  প্রক্তিত  পক্তিরপূ=�
আশ্বাসপ্রদানকারী সাক্ষাৎ শ্রীদে�াক্তিবন্দমুTক্তিনঃসৃত পরম বাক্যামৃত র্যত্ন-

সহকাদের সং�ৃহীত হইয়াদেF। গহ পক্তিবত্রদর্শ�ন সাধু�=!  আপনারা ইহা
পান করুন ॥১৫-২২॥

অধ্যায়-পক্তিরচয়ঃ—
অচৈত্রব প্রথমাধ্যাদেয় উপক্রমামৃতাক্তিভদেধ।

মOলাচর=ঞ্চাত্মক্তিবজ্ঞক্তিপ্তব�স্তু=�য়ঃ।
গ্রন্থপক্তিরচদেয়াঽধ্যায়ক্তিবর্ষয়শ্চ ক্তিনদেবক্তির্শতঃ ॥২৩॥

ইহাই  'উপক্রমামৃত'  নামক  প্রথম  অধ্যায়।  এই  অধ্যাদেয়
মOলাচর=,  আত্মক্তিবজ্ঞক্তিপ্ত,  গ্রন্থ ও অধ্যায়-পক্তিরচয় এবং গ্রদেন্থর প্রক্তিতপাদ্য
ক্তিবর্ষয়সম্বন্ধীয় ক্তিবচার র্যথাজ্ঞান সক্তিন্নদেবক্তির্শত হইয়াদেF ॥২৩॥
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ক্তিদ্বতীয়াধ্যায়দেক নাম শ্রীর্শাস্ত্রবচনামৃদেত।
প্রপক্তিত্তক্তিবর্ষয়া নানার্শাদেস্ত্রাক্তি&ঃ সক্তিন্নদেবক্তির্শতা ॥২৪॥

'শ্রীর্শাস্ত্রবচনামৃত'  নামক ক্তিদ্বতীয়  অধ্যাদেয়  প্রপক্তিত্তক্তিবর্ষয়ক নানা
প্রকার র্শাদেস্ত্রাক্তি& সমূহ সং�ৃহীত হইয়াদেF ॥২৪॥

তৃতীয়দেতাঽষ্টমং র্যাবৎ শ্রীভ&বচনামৃদেত।
প্রপক্তিত্তঃ র্ষড়্ক্তিবধা গপ্রা&া ভা�বত�দে=াক্তিদতা ॥২৫॥

তৃতীয়াধ্যায় হইদেত অষ্টমাধ্যায় পর্য�্যন্ত  'শ্রীভ&বচনামৃত'  নামক
এই Fয়ক্তিট অধ্যাদেয় বহু ভা�বদেতর শ্রীমুTক্তিব�ক্তিলত গ�াক উদ্ধার কক্তিরয়া
র্ষড়O প্রপক্তিত্তর ক্তিবর্ষয় বলা হইয়াদেF ॥২৫॥

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাক্তিতকূল্য-ক্তিববর্জ্জ�নম্।
রক্তিক্ষর্ষ্যতীক্তিত ক্তিবশ্বাদেসা গ�াপৃ্তদেত্ব বর=ং তথা ॥২৬॥

আত্মক্তিনদেক্ষপ-কাপ�দে=্য র্ষড়্ক্তিবধা র্শর=া�ক্তিতঃ।
এবং পর্য�্যায়তশ্চাক্তিস্মদেন্নচৈককাধ্যায়সংগ্রহঃ ॥২৭॥

অনুকূল  ক্তিবর্ষদেয়র  সঙ্কল্প,  প্রক্তিতকূল  ক্তিবর্ষদেয়র  বর্জ্জ�ন,  (শ্রীকৃষ্ণ)

রক্ষা কক্তিরদেবন—এইরূপ ক্তিবশ্বাস,  কৃষ্ণদেক ক্তিনজ স্বামীদেত্ব বর=,  তাহঁাদেত
আত্মক্তিনদেক্ষপ  এবং  ক্তিনজ  দীনহীনতার  গবাধ—এই  ক্রদেম  Fয়প্রকার
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র্শর=া�ক্তিতর প্রদেত্যকক্তিট  এক এক অধ্যাদেয় সং�ৃহীত হইয়াদেF  ॥২৬-

২৭॥

অধ্যাদেয় নবদেম নাম ভ�বদ্বচনামৃদেত।
গ�াকামৃতং সমাহৃতং সাক্ষাদ্ ভ�বদেতাক্তিদতম্ ॥২৮॥

'শ্রীভ�বদ্বচনামৃত'  নামক নবম অধ্যাদেয়  সাক্ষাৎ  শ্রীভ�বাদেনর
শ্রীমুTক্তিনঃসৃত গ�াকামৃত সমাহৃত হইয়াদেF ॥২৮॥

দর্শদেম চরমাধ্যাদেয় চাবদের্শর্ষামৃতাক্তিভদেধ।
গুরুকৃষ্ণসৃ্মদেতৌ গ্রন্থদেস্যাপসংহর=ং কৃতম্ ॥২৯॥

'অবদের্শর্ষামৃত'  নামক গর্শর্ষ  দর্শমাধ্যাদেয়  গুরুকৃষ্ণসৃ্মক্তিতর  মদেধ্য
এই গ্রদেন্থর উপসংহার করা হইল ॥২৯॥

উদৃ্ধতদে�াকপূদের্ব্ব� তু তদথ�-সুপ্রকার্শকম্।
বাক্যঞ্চ র্যত্নতস্তত্র র্যথাজ্ঞানং ক্তিনদেবক্তির্শতম্ ॥৩০॥

উদৃ্ধত গ�াদেকর পূদের্ব্ব� গসই গ�াকমর্ম্ম�প্রকার্শক বাক্য র্যথাজ্ঞান
র্যত্নপূর্ব্ব�ক সক্তিন্নক্তিবষ্ট হইল ॥৩০॥

ভ�বদ্গ�ৌরচ¹ানাং বদদেননু্দসুধাক্তিত্মকা।
ভদে&াচৈ&দেব�ক্তির্শতা গ�াকা ভ&ভাদেবাক্তিদতা র্যতঃ ॥৩১॥
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ভ�বান্  শ্রীদে�ৌরচদে¹র  শ্রীমুTচ¹ক্তিনঃসৃত  গ�াকামৃতসমূহ
ভ&�দে=র উ& গ�াদেকর সক্তিহতই সক্তিন্নক্তিবষ্ট হইয়াদেF। গর্যদেহতু ঐগুক্তিল
ভ&ভাব অবলম্বন কক্তিরয়াই প্রকাক্তির্শত হইয়াদেF ॥৩১॥

প্রপত্ত্যা সহ চানন্য-ভদে&চৈন�কট্যদেহতুতঃ।
অনন্যভক্তি&সম্বন্ধং বহুবাক্যক্তিমদেহাদৃ্ধতম্ ॥৩২॥

প্রপক্তিত্তর সক্তিহত অনন্যভক্তি&র ক্তিনকট সম্বন্ধদেহতু অনন্যভক্তি&-

সম্বন্ধীয় বহুবাক্য এTাদেন উদৃ্ধত হইল ॥৩২॥

ভ�বদ্ভ&-র্শাস্ত্রানাং সম্বদেন্ধাঽক্তিস্ত পরস্পরম্।
তত্তৎপ্রাধান্যদেতা নাম্নাং প্রদেভদকর=ং সৃ্মতম্ ॥৩৩॥

শ্রীভ�বদ্বচনামৃত, শ্রীভ&বচনামৃত ও শ্রীর্শাস্ত্রবচনামৃত সকদেলরই
পরস্পর সম্বন্ধ ক্তিবদ্যমান। তথাক্তিপ গসই গসই ক্তিবর্ষদেয়র প্রাধান্যদেহতু ক্তিভন্ন
ক্তিভন্ন নামকর= হইল ॥৩৩॥

প্রত্যধ্যায়ক্তিবদের্শর্ষস্তু তত্র তচৈত্রব বক্ষ্যদেত।
মহাজনক্তিবচারস্য ক্তিকক্তিঞ্চদাদেলাচ্যদেতঽধুনা ॥৩৪॥

প্রদেত্যক অধ্যাদেয়র ক্তিবদের্শর্ষত্ব গসই গসই অধ্যাদেয় বলা হইদেব।
এক্ষদে= (এই ক্তিবর্ষদেয়) মহাজদেনর ক্তিবচারসম্বন্ধীয় সামান্য ক্তিকFু আদেলাচনা
করা হইদেতদেF ॥৩৪॥
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বস্তু-ক্তিন=�য়ঃ—
ভ�বদ্ভক্তি&তঃ সর্ব্ব�ক্তিমতু্যৎসৃজ্য ক্তিবদেধরক্তিপ।

নৈকঙ্কর্য�্যং কৃষ্ণপাচৈদকাশ্রয়ত্বং র্শর=া�ক্তিতঃ ॥৩৫॥
শ্রীভ�বাদেনর  গসবাদ্বারাই  সমস্ত  ক্তিসক্তিদ্ধ  হয়—এই  প্রকার

ক্তিবশ্বাসচাক্তিলত হইয়া র্শাস্ত্রক্তিবক্তিধরও দাসত্ব পক্তিরত্যা�পূর্ব্ব�ক সর্ব্ব�দেতাভাদেব
একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয়দেকই র্শর=া�ক্তিত কদেহ ॥৩৫॥

সর্ব্ব�ান্তর্য�াক্তিমতাং দৃষ্ট্বা হদেরঃ সম্বন্ধদেতাঽক্তিTদেল।
অপৃথগ্ভাবতদৃ্দক্তিষ্টঃ প্রপক্তিত্তজ্ঞ�ানভক্তি&তঃ ॥৩৬॥

কাহারও  কাহারও  মদেত  ভ�বাদেনর  সর্ব্ব�ান্তর্য�াক্তিমত্বদর্শ�ন  দ্বারা
ক্তিনক্তিTল জীবাক্তিদদেত গর্য অপৃথক্ ভাব বা ভ�বদৃ্দক্তিষ্ট,  তাহাই র্শর=া�ক্তিত।
ক্তিকন্তু ইহা জ্ঞানভক্তি&রই অন্ত��ত অথ�াৎ শুদ্ধভক্তি&পর নদেহ ॥৩৬॥

ক্তিনত্যত্বচৈঞ্চব র্শাদেস্ত্ররু্ষ প্রপদেত্তজ্ঞ�ায়দেত বুচৈধঃ।
অপ্রপন্নস্য নৃজন্মচৈবফদেল্যাদে&স্তু ক্তিনত্যতা ॥৩৭॥

পক্তি�ত�= র্শাস্ত্রসমূদেহ প্রপক্তিত্তর ক্তিনত্যতা সম্বদেন্ধ জাক্তিনয়া থাদেকন।
গর্যদেহতু অপ্রপন্ন ব্যক্তি&র মনুর্ষ্যজদেন্মর ক্তিবফলতা র্শাদেস্ত্র গgাক্তির্ষত হইয়াদেF।
সুতরাং প্রপক্তিত্তর ক্তিনত্যত্ব ক্তিসদ্ধ হইদেতদেF ॥৩৭॥
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নান্যক্তিদXক্তিন্ত তৎপাদরজঃপ্রপন্নচৈবষ্ণবাঃ।
ক্তিকক্তিঞ্চদপীক্তিত তৎ তস্যাঃ সাধ্যত্বমুচ্যদেত বুচৈধঃ ॥৩৮॥

গর্যদেহতু ভ�বৎপাদরজঃপ্রপন্ন নৈবষ্ণব�= তদাশ্রয় ব্যতীত অপর
গকান  ক্তিকFুই  আকাঙ্ক্ষা  কদেরন  না;  অতএব  পক্তি�ত�=  প্রপক্তিত্তদেক
সাধ্যতত্ত্ব বক্তিলয়া উক্তি& কদেরন ॥৩৮॥

ভবদুঃTক্তিবনার্শশ্চ পরক্তিনস্তারদের্যা�্যতা।
পরং পদং প্রপচৈত্ত্যব কৃষ্ণসংপ্রাক্তিপ্তদেরব চ ॥৩৯॥

প্রপক্তিত্ত দ্বারাই জননমর=াক্তিদ গক্লর্শসমূদেহর ক্তিবনার্শ, অন্য ব্যক্তি&দেক
গসই গক্লর্শ হইদেত ক্তিনস্তাদেরর গর্যা�্যতা,  ক্তিবষু্ণর পরমপদ ও শ্রীকৃষ্ণদেসবা
লভ্য হইয়া থাদেক ॥৩৯॥

শ্রব=কীত্ত�নাদীনাং ভ&্যOানাং ক্তিহ র্যাজদেন।
অক্ষমস্যাক্তিপ সর্ব্ব�াক্তিপ্তঃ প্রপচৈত্ত্যব হরাক্তিবক্তিত ॥৪০॥

শ্রীহক্তিরচরদে=  র্শর=া�ক্তিত  দ্বারাই  শ্রব=কীত্ত�নাক্তিদ  ভ&্যOসমূদেহর
র্যাজদেন অসমথ� ব্যক্তি&রও সর্ব্ব�লাভ হইয়া থাদেক ॥৪০॥

সT্যরসাক্তিশ্রতপ্রায়া গসক্তিত গকক্তিচৎ বদক্তিন্ত তু।
মাধুর্য�্যাদেদৌ প্রপন্নানাং প্রদেবদের্শা নাক্তিস্ত গচক্তিত ন ॥৪১॥
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গকহ গকহ বক্তিলয়া থাদেকন গর্য, প্রপক্তিত্ত প্রায় সT্যরসাক্তিশ্রত। ক্তিকন্তু
মাধুর্য�্যাক্তিদ রদেস প্রপন্ন�দে=র প্রদেবর্শ নাই, এরূপ নদেহ ॥৪১॥

সকৃৎ প্রবৃক্তিত্তমাদেত্র= প্রপক্তিত্তঃ ক্তিসধ্যতীক্তিত র্যৎ।
গলাদেভাৎপাদনদেহদেতাস্তদাদেলাচন-প্রদেয়াজনম্ ॥৪২॥

গর্যদেহতু একবারমাত্র প্রবৃত্ত হইদেলই প্রপক্তিত্ত ক্তিসদ্ধ হয়,  সুতরাং
প্রপক্তিত্তদেত  গলাভ-উৎপাদদেনর  ক্তিনক্তিমত্ত  তক্তিদ্বর্ষদেয়  আদেলাচনার  প্রদেয়াজন
আদেF ॥৪২॥

অক্তিপ তদানুকূল্যাক্তিদ-সঙ্কল্পাদ্যOলক্ষ=াৎ।
তদনুর্শীলনীয়ত্বমুচ্যদেত ক্তিহ মহাজচৈনঃ ॥৪৩॥

অক্তিধকন্তু প্রপক্তিত্তর অOসমূদেহর মদেধ্য আনুকূল্য-প্রাক্তিতকূল্যাক্তিদ ও
তক্তিদ্বর্ষদেয়  গ্রহ=-বর্জ্জ�নাক্তিদ  উক্তিল্লক্তিTত  থাকায়  মহাজন�=  প্রপক্তিত্তর
অনুর্শীলনীয়ত্বই উপদেদর্শ কক্তিরয়া থাদেকন ॥৪৩॥

ভবাক্তিত্ত�পী©্যমাদেনা বা ভক্তি&মাত্রাক্তিভলার্ষ্যক্তিপ।
নৈবমুT্যবাধ্যমাদেনাঽন্য�ক্তিতস্তXর=ং ব্রদেজৎ ॥৪৪॥

সংসারভয়প্রপীক্তিড়ত  ব্যক্তি&  বা  ভক্তি&মাত্রাক্তিভলার্ষী  হইয়াও
নৈবমুT্যবাধ্যমান ব্যক্তি& অনন্য�ক্তিত হইয়া শ্রীভ�বাদেনর র্শর= গ্রহ= কদের
॥৪৪॥
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আশ্রয়ান্তররাক্তিহদেত্য বান্যাশ্রয়ক্তিবসর্জ্জ�দেন।
অনন্য�ক্তিতদেভদস্তু ক্তিদ্বক্তিবধঃ পক্তিরকীক্তিত্ত�তঃ ॥৪৫॥

আশ্রয়ান্তদেরর অভাদেব বা অন্যাশ্রয় পক্তিরত্যাদে� অনন্য�ক্তিতত্ব দুই 
প্রকার হইয়া থাদেক  ॥৪৫॥

মদেনাবাক্কায়দেভদাচ্চ ক্তিত্রক্তিবধা র্শর=া�ক্তিতঃ।
তাসাং সর্ব্ব�াOস�ন্না র্শীঘ্রং পূ=�ফলপ্রদা।

নূ্যনাক্তিধদেক্যন নৈচতাসাং তারতম্যং ফদেলঽক্তিপ চ ॥৪৬॥
কাক্তিয়ক,  বাক্তিচক ও মানক্তিসক গভদেদ  র্শর=া�ক্তিত  ক্তিতন  প্রকার।

সর্ব্ব�াOস�ন্না  প্রপক্তিত্ত  র্শীঘ্রই  স�ূ=�  ফলপ্রদান  কদেরন।  অন্যথা
র্যথাস�ক্তিত্ত ফললাভ হইয়া থাদেক ॥৪৬॥

অপূর্ব্ব�ফলত্বং—
ক্তিবনার্শ্য সর্ব্ব�দুঃTাক্তিন ক্তিনজমাধুর্য�্যবর্ষ�=ম্।

কদেরাক্তিত ভ�বান্ ভদে& র্শর=া�তপালকঃ ॥৪৭॥
র্শর=া�তবৎসল  ভ�বান্  ক্তিনজ  প্রপন্নজদেনর  সমস্ত  দুঃT  দূর

কক্তিরয়া ক্তিচদেত্ত ক্তিনজ অপ্রাকৃত স্বরূপ-মাধুর্য�্য বর্ষ�= কদেরন ॥৪৭॥

অপ্যক্তিসদ্ধং তদীয়ত্বং ক্তিবনা চ র্শর=া�ক্তিতম্।
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ইত্যপূর্ব্ব�ফলত্বং ক্তিহ তস্যাঃ র্শংসক্তিন্ত পক্তি�তাঃ ॥৪৮॥
র্শর=া�ক্তিত ব্যতীত "তদীয়ত্ব"ই অক্তিসদ্ধ হইয়া থাদেক, এই কারদে=

পক্তি�ত�= প্রপক্তিত্তর অপূর্ব্ব�ফলপ্রদদেত্বর (অনন্য-সাধার=) প্রর্শংসা কক্তিরয়া 
থাদেকন ॥৪৮॥

অথবা বহুক্তিভদেরচৈতরুক্তি&ক্তিভঃ ক্তিকং প্রদেয়াজনম্।
সর্ব্ব�ক্তিসক্তিদ্ধভ�দেবদেদব গ�াক্তিবন্দচর=াশ্রয়াৎ ॥৪৯॥

অথবা  এই  সমস্ত  বহুবাদেক্যর  প্রদেয়াজন  ক্তিক?  একমাত্র
গ�াক্তিবন্দচরদে= র্শর=াপক্তিত্তর দ্বারাই ক্তিনক্তিTল ক্তিসক্তিদ্ধ লাভ হইয়া থাদেক অথ�াৎ
ক্তিকFুই অলভ্য থাদেক না ॥৪৯॥

শ্রীসনাতন-জীবাক্তিদ-মহাজন-সমাহৃতম্।
অক্তিপ গচন্নীচসংসৃ্পষ্টং পীরূ্যর্ষং পীয়তাং বুধাঃ ॥৫০॥

গহ পক্তি�ত�=!  মাদৃর্শ নীচজনসৃ্পষ্ট হইদেলও,  শ্রীল সনাতন ও
শ্রীজীব প্রভৃক্তিত মহাজন কতৃ্ত�ক সমাহৃত অমৃত, আপনারা পান করুন ॥
৫০॥
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শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

ক্তিদ্বতীদেয়াঽধ্যায়ঃ

শ্রীর্শাস্ত্রবচনামৃতম্
 

শ্রুক্তিতসৃ্মত্যাক্তিদর্শাদেস্ত্ররু্ষ প্রপক্তিত্তর্য�ক্তিন্নরূপ্যদেত।
তদু&ং ক্তিদ্বতীয়াধ্যাদেয় শ্রীর্শাস্ত্রবচনামৃদেত ॥১॥

শ্রুক্তিত  সৃ্মক্তিত  প্রভৃক্তিত  র্শাস্ত্রসমূদেহ  প্রপক্তিত্ত  গর্য-ভাদেব  ক্তিনরূক্তিপত
হইয়াদেFন,  তাহা শ্রীর্শাস্ত্রবচনামৃত নামক এই ক্তিদ্বতীয় অধ্যাদেয় ক্তিলক্তিTত
হইল ॥১॥

প্রপক্তিত্তঃ শ্রুদেতৌ—
গর্যা ব্রহ্মা=ং ক্তিবদধাক্তিতপূর্ব্ব�ং গর্যা ব্রহ্মক্তিবদ্যাং

তচৈস্ম �াঃ পালয়ক্তিত স্ম কৃষ্ণঃ।
তং ক্তিহ গদবমাত্মবৃক্তিত্তপ্রকার্শং

মুমুকু্ষচৈব� র্শর=মমুং ব্রদেজৎ ॥২॥
তাপ=্যাং (ব্রঃ সং টীকা ধৃত)

প্রপক্তিত্ত-শ্রুক্তিত-প্রক্তিসদ্ধ—
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পূদের্ব্ব�  ক্তির্যক্তিন ব্রহ্মাদেক সৃক্তিষ্ট কক্তিরয়া ব্রহ্মক্তিবদ্যা  দান কক্তিরয়াদেFন,

গসই  কৃষ্ণ গ�াসমূহ  (শ্রুক্তিতসমূহ)  পালন  কক্তিরয়া  থাদেকন। মুক্তি&কামী
ব্যক্তি&র আত্মবৃক্তিত্তপ্রকার্শক গসই গদবতার র্শর= গ্রহ= করা উক্তিচত ॥২॥

তাদাত্ম্যর্যাথাথ�্যং সৃ্মদেতৌ—
অহঙৃ্কক্তিতম�কারঃ স্যান্নকারস্তক্তিন্নদের্ষধকঃ।

তস্মাতু্ত নমসা গক্ষক্তিত্রস্বাতন্ত্র্যং প্রক্তিতক্তির্ষধ্যদেত ॥৩॥
ভ�বৎপরতদেন্ত্রাঽদেসৌ তদায়ত্তাত্মজীবনঃ।

তস্মাৎ স্বসামথ�্যক্তিবক্তিধং ত্যদেজৎ সর্ব্ব�মদের্শর্ষতঃ ॥৪॥
পাদ্ম-উত্তরT�

প্রপক্তিত্তর উপদের্যাক্তি�তার কার= সৃ্মক্তিতর্শাদেস্ত্র—
'ম'কাদেরর  অথ�  অহঙ্কার,  'ন'কার  তক্তিন্নদের্ষধবাচক,  অতএব

নমস্কাদেরর দ্বারা নমস্কত্ত�ার স্বতন্ত্রতা ক্তিনক্তির্ষদ্ধ হইদেতদেF। জীব স্বভাবতঃ
ভ�বত্তদেত্ত্বর  অধীন।  জীদেবর  স্বরূপ ও  স্বরূপবৃক্তিত্ত  গসই  ভ�বাদেনরই
আয়ত্তাধীন। সুতরাং ক্তিনজ সামথ�্য-ক্তিবধানসকল ক্তিনঃদের্শর্ষরূদেপ পক্তিরত্যা�
করা কত্ত�ব্য ॥৩-৪॥

অহঙ্কারাদপ্রপক্তিত্তঃ—
অহঙ্কারক্তিনবৃত্তানাং গকর্শদেবা নক্তিহ দূর�ঃ।

অহঙ্কাররু্যতানাং ক্তিহ মদেধ্য পর্ব্ব�তরার্শয়ঃ ॥৫॥
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ব্রঃ নৈবঃ
অহঙ্কারই প্রপক্তিত্তর বাধা—

ভ�বান্ গকর্শব জড়াক্তিভক্তিনদেবর্শমু& ব্যক্তি&�দে=র ক্তিনকদেটই থাদেকন;

ক্তিকন্তু অহঙ্কারী  ব্যক্তি&�= ও তাঁহার  মদেধ্য  বহু পর্ব্ব�তপ্রমা=  ব্যবধান
ক্তিবদ্যমান ॥৫॥

অদ্বয়জ্ঞানমনাক্তিশ্রতানাদেমব জ�দ্দর্শ�নম্—
র্যাবৎ পৃথক্ত্বক্তিমদমাত্মন ইক্তি¹য়াথ�-

মায়াবলং ভ�বদেতা জন ঈর্শ পদের্শ্যৎ।
তাবন্ন সংসৃক্তিতরদেসৌ প্রক্তিতসংক্রদেমত

ব্যথ�াক্তিপ দুঃTক্তিনবহং বহতী ক্তিক্রয়াথ�া ॥৬॥
ভাঃ ৩।৯।৯

অদ্বয়জ্ঞান শ্রীভ�বাদেনর অনাক্তিশ্রত ব্যক্তি&�দে=রই সংসার ভ্রম=—
“গহ ভ�বন্,  জীব গর্য কাল পর্য�্যন্ত পরমাত্ম-বস্তু আপনা হইদেত

পৃথক্ মায়া-কক্তিল্পত ইক্তি¹য়-গ্রাহ্য এই জ�ৎ দর্শ�ন কদের, তৎকাল পর্য�্যন্ত
কর্ম্ম�ফলময় দুঃTপূ=� সংসার ক্তিনরথ�ক হইদেলও তাহাদেক ত্যা� কদের না”
॥৬॥

তক্তিন্নত্যত্বম্, তদভাদেব আত্মদেনা বক্তিঞ্চতত্বাৎ—
প্রাপ্যাক্তিপ দুল্ল�ভতরং মানুর্ষ্যং ক্তিববুদেধক্তিÄতম্।

28



শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

নৈর্যরাক্তিশ্রদেতা ন গ�াক্তিবন্দচৈস্তরাত্মা বক্তিঞ্চতক্তিশ্চরম্ ॥৭॥
ব্রঃ নৈবঃ

অপ্রপন্নজীব ক্তিচরবক্তিঞ্চত; অতএব প্রপক্তিত্ত ক্তিনত্যা—
গদবতা-বাক্তিঞ্ছত সুদুল্ল�ভ মনুর্ষ্যজন্ম পাইয়াও র্যাহঁারা  গ�াক্তিবদেন্দর

আশ্রয় গ্রহ= কক্তিরদেলন না,  তাঁহারা ক্তিচরকাদেলর জন্য আত্মাদেক বক্তিঞ্চত
কক্তিরদেলন ॥৭॥

অপ্রপন্নানাং জীবনচৈবফল্যাচ্চ—
অর্শীক্তিতঞ্চতুরচৈশ্চব লক্ষাংস্তান্ জীবজাক্তিতরু্ষ।

ভ্রাম্যক্তিদ্ভঃ পুরুচৈর্ষঃ প্রাপ্য মানুর্ষ্যং জন্মপর্য�্যয়াৎ ॥৮॥
তদপ্যফলতাং র্যাতং গতর্ষামাত্মাক্তিভমাক্তিননাম্।
বরাকানামনাক্তিশ্রত্য গ�াক্তিবন্দচর=দ্বয়ম্ ॥৯॥

ব্রঃ নৈবঃ
প্রপক্তিত্তহীন জীবন ক্তিনতান্ত ক্তিবষ্ফল—

গচৌরাক্তির্শ  লক্ষ  প্রকার  ক্তিবক্তিভন্ন  জীব-জাক্তিতদেত  ভ্রম=  কক্তিরদেত
কক্তিরদেত পর্য�্যায়ক্রদেম মনুর্ষ্য-জন্ম পাইয়াও গ�াক্তিবন্দচর=রু্য�ল আশ্রয় না
কক্তিরদেল গসই কু্ষদ্র গদহাক্তিভমাক্তিন-ব্যক্তি&�দে=র উহা গকবল ক্তিনষ্ফল হইয়া
থাদেক ॥৮-৯॥

সর্ব্ব�াধদেমষ্বক্তিপ মুক্তি&দাতৃত্ত্বম্—
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সর্ব্ব�াচারক্তিববক্তির্জ্জ�তাঃ র্শ1ক্তিধদেয়া ব্রাত্যা জ�দ্বঞ্চকা
দম্ভাহঙৃ্কক্তিতপানচৈপশুনপরাঃ পাপান্ত্যজা ক্তিনষু্ঠরাঃ।
গর্য চাদেন্য ধনদারপুত্রক্তিনরতাঃ সর্ব্ব�াধমাদেস্তঽক্তিপ ক্তিহ

শ্রীদে�াক্তিবন্দপদারক্তিবন্দর্শর=া মু&া ভবক্তিন্ত ক্তিদ্বজ ॥১০॥
নারক্তিসংহ

অত্যন্ত ক্তিনকৃষ্ট ব্যক্তি&ও র্শর=া�ত হইদেল মুক্তি&লাভ কদের—
“গহ  ক্তিদ্বজ,  সর্ব্ব�প্রকার  সদাচাররূ্শন্য,  সংস্কারহীন,  জ�দ্বঞ্চক,

র্শ1,  দাক্তিম্ভক,  অহঙ্কারপরায়=,  পানাস&,  পাপার্শয়,  Tল-স্বভাব,  ক্তিনষু্ঠর,

পুত্র-কলত্র-ক্তিবত্তাক্তিদদেত  অত্যাস&,  অত্যন্ত  অধম  ব্যক্তি&�=ও
শ্রীদে�াক্তিবন্দপাদপদেদ্ম র্শর= গ্রহ= কক্তিরদেল মুক্তি& লাভ কক্তিরয়া থাদেক”  ॥
১০॥

তক্তিন্নষ্ঠস্য নাদেধা�ক্তিতঃ—
পরমাথ�মদের্শর্ষস্য জ�তামাক্তিদকার=ম্।

র্শর=্যং র্শর=ং র্যাদেতা গ�াক্তিবন্দং নাবসীদক্তিত ॥১১॥
বৃঃ নাঃ

র্শর=া�দেতর অদেধা�ক্তিত হয় না—
সমস্ত  ক্তিবদেশ্বর  আক্তিদ  কার=,  পরমতত্ত্বস্বরূপ  ও  র্শর=্য

গ�াক্তিবন্দচরদে= র্শর= গ্রহ= কক্তিরদেল কTনও অবসন্ন হইদেত হয় না ॥১১॥
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দুঃTহরত্বং মদেনাহরত্বঞ্চ—
ক্তিস্থতঃ ক্তিপ্রয়ক্তিহদেত ক্তিনত্যং র্য এব পুরুর্ষর্ষ�ভঃ।

রাজংস্তব র্যদুদেশ্রদেষ্ঠা নৈবকুন্ঠঃ পুরুদের্ষাত্তমঃ ॥১২॥
র্য এনং সংশ্রয়ন্তীহ ভ&্যা নারায়=ং হক্তিরম্।

গত তরন্তীহ দু��াক্তি= ন গমঽত্রাক্তিস্ত ক্তিবচার=া ॥১৩॥
র্শাক্তিন্তপর্ব্ব�

হক্তিরর্শর= দুঃTনার্শ কদের ও মাধুর্য�্যক্তিবদের্শদের্ষ ক্তিচত্তহর= কদের—
“গহ রাজন্,  গর্য র্যদুপক্তিত নৈবকুন্ঠপুরুর্ষ পুরুদের্ষাত্তম গতামার ক্তিহত

ও  ক্তিপ্রয়ানুষ্ঠাদেন  সর্ব্ব�দা  রত,  গসই  এই  নারায়=  হক্তিরদেত  র্যাহঁারা
ভক্তি&পূর্ব্ব�ক সম্যক্রূদেপ আশ্রয় গ্রহ= কক্তিরয়া থাদেকন,  তাহঁারা গর্য এই
দুস্তর ভব-সমুদ্র উত্তী=� হন,  এ ক্তিবর্ষদেয় আমার ক্তিবচাদেরর প্রদেয়াজন হয়
না” ॥১২-১৩॥

অভয়ামৃতদাতৃত্বঞ্চ—
গর্য র্শঙ্খচক্রাব্জকরং ক্তিহ র্শাক্তিO�=ং

Tদে�¹দেকতুং বরদং ক্তিশ্রয়ঃ পক্তিতম্।
সমাশ্রয়দেন্ত ভবভীক্তিতনার্শনং

গতর্ষাং ভয়ং নাক্তিস্ত ক্তিবমুক্তি&ভাজাম্ ॥১৪॥
বামন

অদের্শর্ষ ভয়নার্শপূর্ব্ব�ক অমৃতময় জীবন দান কদের—
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গর্য-সকল ব্যক্তি& র্শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-র্শাO�ধর �রুড়ধ্বজ ভবভয়হারী
বরদাতা  শ্রীপক্তিতদেক  সম্যক্  আশ্রয়  কদেরন,  গসই  পরম  মুক্তি&র
অক্তিধকাক্তির�দে=র গকান ভয় থাদেক না ॥১৪॥

সর্ব্ব�াথ�-সাধকত্বম্—
সংসাদেরঽক্তিস্মন্ মহাদেgাদের গমাহক্তিনদ্রাসমাকুদেল।

গর্য হক্তিরং র্শর=ং র্যাক্তিন্ত গত কৃতাথ�া সংর্শয়ঃ ॥১৫॥
বৃঃ নাঃ

র্শর=া�তজন সর্ব্ব�ক্তিবর্ষদেয় কৃতকৃত্য—
এই গমাহক্তিনদ্রা-সমাXন্ন মহাদেgার সংসাদের র্যাহঁারা হক্তিরপাদপদেদ্ম

র্শর= গ্রহ= কদেরন, তাঁহারাই কৃতকৃতাথ�—ইহাদেত গকান সংর্শয় নাই ॥
১৫॥

অক্তিজদেতক্তি¹য়া=ামক্তিপ ক্তির্শবদত্বম্—
ক্তিকং দুরাপাদনং গতর্ষাং পুংসামুদ্দামদেচতসাম্।
নৈর্যরাক্তিশ্রতস্তীথ�পদশ্চরদে=া ব্যসনাত্যয়ঃ ॥১৬॥

ভাঃ ৩।২৩।৪২
অক্তিজদেতক্তি¹য় ব্যক্তি&রও র্শর=া�ক্তিত দ্বারা মOল লাভ—

সংসার-নার্শন  হক্তিরপাদপদ্ম  আশ্রয়  কক্তিরদেল  ক্তিবক্তিক্ষপ্তক্তিচত্ত
জন�দে=রও দুল্ল�ভ ক্তিকFুই থাদেক না ॥১৬॥
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সংসারদেক্লর্শহাক্তিরত্বম্—
র্শারীরা মানসা ক্তিদব্যা নৈবয়াদেস গর্য চ মানুর্ষাঃ।

গভৌক্তিতকাশ্চ কথং গক্লর্শা বাদেধরন্ হক্তিরসংশ্রয়ম্ ॥১৭॥
ভাঃ ৩।২২।৩৭

র্শর=া�দেতর সমূহ সংসার-গক্লর্শ নার্শ—
“গহ ক্তিবদুর,  শ্রীহক্তিরর চর=াক্তিশ্রত ব্যক্তি&দেক গভৌক্তিতক,  গলৌক্তিকক বা

দুষ্ট গ্রহাক্তিদজক্তিনত র্শারীক্তিরক ও মানক্তিসক গক্লর্শ ক্তিক প্রকাদের অক্তিভভূত
কক্তিরদেত পাক্তিরদেব?" ১৭॥

র্শর=া�তানামর্যত্নক্তিসদ্ধদেমব পরং পদম্—
সমাক্তিশ্রতা গর্য পদপল্লবং মহৎপদং পু=্যর্যদের্শা মুরাদেরঃ

ভবাeুক্তিধব�ৎসপদং পরং পদং পদং র্যক্তিদ্বপদাং ন গতর্ষাম্ ॥১৮॥
ভাঃ ১০।১৪।৫৮

শ্রীক্তিবষু্ণর পরমপদ র্শর=া�ত�দে=র অনায়াসলভ্য—
র্যাঁহারা  পক্তিবত্রকীক্তিত্ত�  শ্রীকৃদেষ্ণর  মহদাশ্রয়স্বরূপ  পাদপদ্মতর=ী

সম্যক্ আশ্রয় কক্তিরয়াদেFন, তাঁহাদেদর ক্তিনকট এই ভব-সমুদ্র গ�াষ্পদতুল্য;
তাঁহাদেদর প্রাপ্য স্থান পরমপদ গকানরূপ ক্তিবপদাস্পদ নদেহ ॥১৮॥

সর্ব্ব�াত্মাক্তিশ্রতানাং ক্তিববত্ত�ক্তিনবৃক্তিত্তঃ—
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গর্যর্ষাং স এব ভ�বান্ দয়দেয়দনন্তঃ
সর্ব্ব�াত্মনাক্তিশ্রতপদেদা র্যক্তিদ ক্তিনব�্যলীকম্।
গত দুস্তরামক্তিততরক্তিন্ত চ গদবমায়াং

নৈনর্ষাং মমাহক্তিমক্তিতধীঃ শ্বরৃ্শ=ালভদেক্ষ্য ॥১৯॥
ভাঃ ২।৭।৪২

সর্ব্ব�প্রকাদের ভ�বদাক্তিশ্রত ব্যক্তি&র গদহাদ্যহংবুক্তিদ্ধরূপ ক্তিববত্ত� নার্শ—
সর্ব্ব�প্রকাদের তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় কক্তিরদেল অনন্তস্বরূপ ভ�বান্

র্যাঁহাদেদর প্রক্তিত অকপট দয়া কদেরন, তাহঁারাই এই দুষ্পারা গদবমায়াদেক
অক্তিতক্রম  কক্তিরয়া  থাদেকন।  রৃ্শ�াল-কুকু্করভক্ষ্য  এই  প্রাকৃত-র্শরীদের
র্যাহাদেদর 'আক্তিম' ও 'আমার' বুক্তিদ্ধ আদেF, তাহাদেদর ভ�বান্ দয়া কদেরন
না ॥১৯॥

তদুদেপক্তিক্ষতানাং দুঃT-প্রক্তিতকারঃ ক্ষক্তি=ক এব—
বালস্য গনহ র্শর=ং ক্তিপতদেরৌ নৃক্তিসংহ
নাত্ত�স্য চা�দমুদeক্তিত মর্জ্জদেতা গনৌঃ।
তপ্তস্য তৎপ্রক্তিতক্তিবক্তিধর্য� ইহাঞ্জদেসষ্ট-

স্তাবদ্ক্তিবদেভা তনুংভৃতাং ত্বদুদেপক্তিক্ষতানাম্ ॥২০॥
ভাঃ ৭।৯।১৯

হক্তিরসম্বন্ধবক্তির্জ্জ�ত ব্যক্তি&র দুঃT-প্রক্তিতকার ক্ষ=স্থায়ী—
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“গহ নৃক্তির্শংহ,  গহ ক্তিবদেভা,  আপনার উদেপক্তিক্ষত সন্তপ্ত গদক্তিহ�দে=র
অক্তিভলক্তির্ষত  প্রক্তিতকার  ক্ষক্তি=কমাত্র।  মাতাক্তিপতা  বালদেকর,  ঔর্ষধ
পীক্তিড়দেতর, তর=ী সমুদেদ্র ক্তিনমর্জ্জমাদেনর রক্ষক নদেহ” ॥২০॥

অনাক্তিশ্রতানামসদবগ্রহাদেদব ক্তিবক্তিবধাক্তিত্ত�ঃ—
তাবদ্ভয়ং দ্রক্তিব=দেদহসুহৃক্তিন্নক্তিমত্তং

গর্শাকঃ সৃ্পহা পক্তিরভদেবা ক্তিবপুলশ্চ গলাভঃ।
তাবন্মদেমত্যসদবগ্রহ আক্তিত্ত�মূলং

র্যাবন্ন গতঽক্তিঙ্ঘ্রমভয়ং প্রবৃ=ীত গলাকঃ ॥২১॥
ভাঃ ৩।৯।৬

অর্শর=া�দেতর ইতরবস্তুদেত আগ্রহজন্য ক্তিবক্তিবধ গক্লর্শ—
“গহ প্রদেভা! গর্য পর্য�্যন্ত গতামার অভয় পদকমল গলাক বর= না

কদের,  গসইকাল পর্য�ন্ত দ্রক্তিব=,  গদহ,  সুহৃৎ-ক্তিনক্তিমত্ত ভয় হয় এবং গর্শাক,

সৃ্পহা,  আসক্তি& ও ক্তিবপুল গলাভ হইয়া থাদেক এবং আক্তিম ও আমার
বক্তিলয়া অসদাগ্রহরূপ আক্তিত্ত�মূল দূর হয় না” ॥২১॥

পক্তিরপূ=�-কাদেমা হক্তিরদেরবাশ্রয়=ীদেয়াঽন্যদেদ্ধয়ম্—
অক্তিবক্তিস্মতং তং পক্তিরপূ=�কামং

গস্বচৈনব লাদেভন সমং প্রর্শান্তম্।
ক্তিবদেনাপসপ�ত্যপরং ক্তিহ বাক্তিলর্শঃ
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স্বলাOুদেলনাক্তিতক্তিততক্তিত্ত� ক্তিসনু্ধম্ ॥২২॥
ভাঃ ৬।৯।২২

পক্তিরপূ=�কাম  শ্রীহক্তিরই  একমাত্র  আশ্রয়=ীয়,  অন্যদেদবতাশ্রদেয়  গহয়ফল
লাভ—

কৃষ্ণ পক্তিরপূ=�কাম,  স্বীয়লাদেভ পক্তিরপূ=�,  সম ও প্রর্শান্ত। তাহঁাদেত
ক্তিকFুই আশ্চর্য�্য নাই—তাঁহাদেক Fাক্তিড়য়া শুভকর্ম্ম�াক্তিদ ও তত্তদুক্তিদ্দষ্ট গকান
গদবতাদেক গর্য আশ্রয় কদের,  গস মূঢ়। সমুদ্র পার হইবার জন্য র্যাহায়া
কুকু্কদেরর গলজ ধদের, গসই তদ্রূপ ॥২২॥

হদেরদেরব সদের্ব্ব�াদ্ধাক্তিরত্বম্—
ক্তিকরাতহূ=ান্ধ্র-পুক্তিলন্দ-পুক্কর্শা

আভীরশুহ্মা র্যবনাঃ Tর্শাদয়ঃ।
গর্যঽদেন্য চ পাপা র্যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ

শুধ্যক্তিন্ত তচৈস্ম প্রভক্তিবষ্ণদেব নমঃ ॥২৩॥
ভাঃ ২।৪।১৮

শ্রীহক্তিরই সর্ব্ব�াবস্থাপ্রাপ্ত জীবদেক উদ্ধার কক্তিরদেত সমথ�—
“ক্তিকরাত, হূ=, অন্ধ্র, পুক্তিলন্দ, পুক্কর্শ, আভীর, শুহ্ম (কঙ্ক), র্যবন ও

Tর্শাক্তিদ  এবং  আর  গর্য  সকল পাপদের্যাক্তিন  জাক্তিত  আদেF,  গসই  সকল
জাক্তিতই  র্যাহঁার  আক্তিশ্রত  নৈবষ্ণবক্তিদদে�র  আশ্রদেয়  পক্তিরশুদ্ধ  হয়,  গসই
প্রভাবক্তিবক্তির্শষ্ট ক্তিবষু্ণদেক নমস্কার কক্তির” ॥২৩॥
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হক্তিরচর=াক্তিশ্রতা এব সারগ্রাক্তিহদে=াঽন্যথা কর্ম্ম�দের্যা�াক্তিদক্তিভরাত্মgাক্তিতত্বম্—
অথাত আনন্দদুgং পদামু্বজং
হংসাঃ শ্রদেয়রন্নরক্তিবন্দদেলাচন।
সুTং নু ক্তিবদেশ্বশ্বর গর্যা�কর্ম্ম�ক্তিভ-

স্তন্মায়য়ামী ক্তিবহতা ন মাক্তিননঃ ॥২৪॥
ভাঃ ১১।২৯।৩

র্শর=া�ত জনই সারগ্রাহী,  হক্তিরদেক উদেপক্ষাকারীর গর্যা�-কর্ম্ম�াক্তিদ দ্বারা
সুTানুসন্ধান আত্মgাক্তিতত্ব মাত্র—

“গহ  অরক্তিবন্দ-গলাচন!  গতামার  আনন্দ-গদাহনস্বরূপ  পাদপদ্ম
হংস�= আশ্রয় কদেরন। গহ ক্তিবদেশ্বশ্বর!  গতামার চর=াশ্রয়দেক গর্য সুT
বক্তিলয়া  মাদেন  না,  তাহারা  জ্ঞানদের্যা�ী  ও  কর্ম্ম�জড়  হইয়া  গতামার
ক্তিবষু্ণমায়ায় ক্তিনহত হইয়াদেF”॥২৪॥

শ্রীকৃষ্ণচর=র্শর=া�দেতঃ পরমসাধ্যত্বম্—
ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্ব�দেভৌমং ন পারদেমষ্ঠ্যং ন রসাক্তিধপত্যম্।
ন গর্যা�ক্তিসদ্ধীরপুনভ�বং বা বাঞ্ছক্তিন্ত র্যৎপাদরজঃপ্রপন্নাঃ ॥২৫॥

ভাঃ ১০।১৬।৩৭
শ্রীকৃষ্ণপাদপদেদ্ম সমাশ্রয়ই পরম সাধ্যবস্তু—
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“‘আপনার  পদরজঃপ্রাপ্ত  জন�=  স্ব��দেলাক,  সার্ব্ব�দেভৌমপদ,

ব্রহ্মপদ, পৃক্তিথবীর আক্তিধপত্য, গর্যা�ক্তিসক্তিদ্ধ ক্তিকংবা গমাক্ষ বাসনা কদেরন না”
॥২৫॥

হক্তিরপ্রপন্নানামন্য-ক্তিনস্তার-সামথ�্যমাত্মারামা=ামক্তিপ হক্তিরপদপ্রপক্তিত্তশ্চ—
র্যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রর্শমায়নাঃ।

সদ্যঃ পুনন্তু্যপসৃ্পষ্টাঃ স্বধু�ন্যাদেপাঽনুদেসবয়া ॥২৬॥
ভাঃ ১।১।১৫

শ্রীহক্তিরপদাক্তিশ্রতজদেনর অন্যক্তিনস্তাদের সামথ�্য, আত্মারাম�দে=রও হক্তিরপদ-

প্রপক্তিত্ত—
“গহ সূত,  র্যাঁহার পাদপদেদ্ম র্শর=া�ত পরম র্শাক্তিন্তময় মুক্তিন�=

সাক্তিন্নধ্যমাদেত্র গলাক পক্তিরত্র কদেরন,  ক্তিকন্তু সুরধুনী অব�াহনকাক্তির�=দেক
পক্তিবত্র কদেরন” ॥২৬॥

শ্রীকৃচৈষ্ণকর্শর=া নৈনব ক্তিবক্তিধক্তিকঙ্করাঃ—
গদবক্তির্ষ�ভূতাপ্তনৃ=াং ক্তিপতৄ=াং

ন কঙ্কদেরা নায়মৃ=ী চ রাজন্।
সর্ব্ব�াত্মনা র্যঃ র্শর=ং র্শর=্যং

�দেতা মুকুন্দ পক্তিরহৃত্য কত্ত�ম্ ॥২৭॥
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ভাঃ ১১।৫।৪১
একান্ত র্শর=া�তজন র্শাস্ত্রক্তিবক্তিধক্তিনদের্ষদেধর অধীন নদেহন—

“ক্তির্যক্তিন  পাক্তিথ�ব  কত্ত�ব্য  পক্তিরত্যা�পূর্ব্ব�ক  সর্ব্ব�-স্বরূদেপ  র্শর=্য
মুকুদেন্দর র্শর=াপন্ন হইয়াদেFন,  গহ  রাজন্,  ক্তিতক্তিন  গদবতা,  ঋক্তির্ষ,  অন্য
প্রা=ী,  আত্মীয়,  মনুর্ষ্য ও ক্তিপতৃ�দে=র ক্তিনকট আর ঋ=ী থাদেকন না”  ॥
২৭॥

তদনু�ৃহীতা গবদধর্ম্ম�াতীতা এব—
র্যদা র্যস্যানু�ৃহ্নাক্তিত ভ�বানাত্মভাক্তিবতঃ।

স জহাক্তিত মক্তিতং গলাদেক গবদেদ চ পক্তিরক্তিনক্তিষ্ঠতাম্ ॥২৮॥
ভাঃ ৪।২৯।৪৫

ভ�বদনুগ্রহপাত্র�= গবদধর্ম্ম�াতীত—
“গর্য গকান ব্যক্তি&র সম্বদেন্ধ র্যTন আত্মভাক্তিবত ভ�বান্ হৃদদেয় 

গপ্রর=াদ্বারা অনুগ্রহ কদেরন, তTন ক্তিতক্তিন গলাক ও গবদেদর প্রক্তিত গর্য 
পক্তিরক্তিনক্তিষ্ঠত বুক্তিদ্ধ, তাহা পক্তিরত্যা� কদেরন” ॥২৮॥

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপদেমব পরমাশ্রয়পদম্—
দর্শদেম দর্শমং লক্ষ্যমাক্তিশ্রতাশ্রয়ক্তিবগ্রহম্।

শ্রীকৃষ্ণাT্যং পরং ধাম জ�দ্ধাম নমাক্তিম তৎ ॥২৯॥ 
ভাঃ ১০।১।১ গ�াদেকর ভাবাথ� দীক্তিপকায়
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রদেসাৎকর্ষ�বর্শতঃ ভ�বাদেনর শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই সদের্ব্ব�াৎকৃষ্ট আশ্রয়-স্থান—
“দর্শমস্কদেন্ধ  আক্তিশ্রত�দে=র  আশ্রয়-ক্তিবগ্রহস্বরূপ  শ্রীকৃষ্ণ  লক্তিক্ষত

হইয়াদেFন। গসই শ্রীকৃষ্ণাT্য  পরমধাম ও জ�দ্ধামদেক আক্তিম নমস্কার
কক্তির” ॥২৯॥
শ্রীমন্মহাপ্রদেভাঃ পদাশ্রয়মাহাত্ম্যম্—

গধ্যয়ং সদা পক্তিরভবঘ্নমভীষ্টদেদাহং
তীথ�াস্পদং ক্তির্শবক্তিবক্তিরঞ্চনুতং র্শর=্যম্।
ভৃত্যাক্তিত্ত�হং প্র=তপাল ভবাক্তিব্ধদেপাতং

বদেন্দ মহাপুরুর্ষ গত চর=ারক্তিবন্দম্ ॥৩০॥
ভাঃ ১১।৫।৩৩

মহাজনলীলাক্তিভনয়কারী  ভ�বদবতার  শ্রীচৈচতন্যচর=প্রপক্তিত্তর  অসদেমার্দ্ধ্ব�
ফল—

“গহ  প্র=তপালক,  গহ  মহাপুরুর্ষ  (মহাভা�বতলীলাক্তিভনয়কারী
মহাজন) আপক্তিনই একমাত্র শুদ্ধজীদেবর ক্তিনত্যদেধ্যয় বস্তু, আপক্তিনই জীদেবর
গমাহক্তিবনার্শক,  আপক্তিনই  বাঞ্ছাকল্পতরু,  ক্তিনক্তিTল  ভদে&র  আশ্রয়,  ক্তির্শব-

ক্তিবক্তিরক্তিঞ্চর (গসদাক্তির্শবরূপ শ্রীঅচৈদ্বতাচার্য�্য ও ব্রহ্ম-হক্তিরদাস 1াকুদেরর) বন্দ্য,
আপক্তিনই সর্ব্ব�র্শর=, নামাপরাধাক্তিদ ভ&াক্তিত্ত�-হর=কারী এবং ভব-সমুদেদ্রর
একমাত্র গভলাস্বরূপ। আক্তিম আপনার পাদপদ্ম বন্দনা কক্তির” ॥৩০॥

শ্রীচৈচতন্যচর=র্শরদে= ক্তিচদেদকরসক্তিবলাস-লাভঃ—
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সংসারক্তিসনু্ধতরদে= হৃদয়ং র্যক্তিদ স্যাৎ
সঙ্কীত্ত�নামৃতরদেস রমদেত মনদেশ্চৎ।
গপ্রমামু্বদেধৌ ক্তিবহরদে= র্যক্তিদ ক্তিচত্তবৃক্তিত্ত-

নৈশ্চতন্যচ¹চরদে= র্শর=ং প্রর্যাতু ॥৩২॥
শ্রীচৈচতন্যচ¹ামৃত ৮।৯৩

শ্রীচৈচতন্যচর=াক্তিশ্রদেতর অপ্রাকৃত গপ্রমসা�দের অব�াহন—
র্যক্তিদ  সংসার-সা�র  উত্তী=�  হইদেত  অক্তিভলার্ষ  থাদেক,  র্যক্তিদ

সঙ্কীত্ত�নামৃতরস  আস্বাদদেন  বাসনা  হয়  ও  র্যক্তিদ  গপ্রম-সমুদেদ্র  ক্রীড়ার
আকাঙ্ক্ষা থাদেক, তাহা হইদেল শ্রীচৈচতন্যচদে¹র চরদে= র্শর= গ্রহ= করুন
॥৩২॥

র্ষড়্ক্তিবধা র্শর=া�ক্তিতঃ—
আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাক্তিতকূল্য-ক্তিববর্জ্জ�নম্।
রক্তিক্ষর্ষ্যতীক্তিত ক্তিবশ্বাদের্শা গ�াপৃ্তদেত্ব বর=ং তথা।

আত্মক্তিনদেক্ষপকাপ�দে=্য র্ষড়্ক্তিবধা র্শর=া�ক্তিতঃ ॥৩২॥
নৈবষ্ণবতন্ত্র

র্শর=া�ক্তিত Fয় প্রকার—
অনুকূল ক্তিবর্ষয় সঙ্কল্প,  প্রক্তিতকূল ক্তিবর্ষয় পক্তিরত্যা�,  ক্তিতক্তিন  রক্ষা

কক্তিরদেবন—এইরূপ  ক্তিবশ্বাস,  তাঁহাদেক  পালক  বক্তিলয়া  বর=,  তাহঁাদেত
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স�ূ=�  ক্তিনভ�রতা ও তদ্ব্যতীত স্বীয় অসহায়তা-বুক্তিদ্ধ—এই Fয় প্রকার
র্শর=া�ক্তিতর অO ॥৩২॥

সা চ কায়মদেনাবাচৈক্যঃ সাধ্যা—
তবাস্মীক্তিত বদন্ বাচা তচৈথব মনসা ক্তিবদন্।

তৎস্থানমাক্তিশ্রতস্তeা গমাদদেত র্শর=া�তঃ ॥৩৩॥
নৈবষ্ণবতন্ত্র

কায়মদেনাবাদেক্য র্শর=া�ক্তিতর সাধন আবর্শ্যক—
র্শর=া�ত  ব্যক্তি&  বাদেক্যর  দ্বারা  "আক্তিম  গতামারই"—বক্তিলদেত

বক্তিলদেত,  মদেনর দ্বারা তদ্রূপ ক্তিবন্তা কক্তিরদেত কক্তিরদেত এবং র্শরীর দ্বারা
তাঁহার স্থান আশ্রয় কক্তিরয়া আনক্তিন্দত ক্তিচদেত্ত অবস্থান কক্তিরয়া থাদেকন ॥
৩৩॥
ইক্তিত শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃদেত শ্রীর্শাস্ত্রবচনামৃতং নাম ক্তিদ্বতীদেয়াঽধ্যায়ঃ॥
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শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

তৃতীদেয়াঽধ্যাঃ

শ্রীভ&বচনামৃতম্
আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ

 

কৃষ্ণকাষ্ণ��-সদ্ভক্তি&-প্রপন্নত্বানুকূলদেক।
কৃত্যত্ব-ক্তিনশ্চয়শ্চানুকূল্যসঙ্কল্প উচ্যদেত ॥১॥

শ্রীকৃষ্ণ ও তাহঁার ভদে&র গসবার এবং র্শর=া�ত ভাদেবর 
অনুকূল ক্তিবর্ষয় সমূহ কত্ত�ব্য বক্তিলয়া ক্তিনশ্চয়দেক ‘আনুকূদেল্যর সঙ্কল্প’ বলা 
র্যায় ॥১॥

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীত্ত�নদেমব তৎপদাক্তিশ্রতানাং পরমানুকূলম্—
গচদেতাদপ�=মার্জ্জ�নং ভবমহাদাবাক্তিগ্নক্তিনর্ব্ব�াপ=ং
গশ্রয়ঃচৈকরবচক্তি¹কাক্তিবতর=ং ক্তিবদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দামু্বক্তিধবদ্ধ�নং প্রক্তিতপদং পূ=�ামৃতাস্বাদনং

সর্ব্ব�াত্ম¥পনং পরং ক্তিবজয়দেত শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীত্ত�নম্ ॥২॥
শ্রীশ্রীভ�বতচৈশ্চতন্যচ¹স্য

হক্তিরপদাক্তিশ্রদেতর হক্তিরসঙ্কীত্ত�নই পরমানুকূল্য-ক্তিবধানকারী—
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“ক্তিচত্তরূপ  দপ�দে=র  মার্জ্জ�নকারী,  ভবরূপ  মহাদাবাক্তিগ্নর
ক্তিনর্ব্ব�া=কারী,  জীদেবর  মOলরূপ নৈকরবচক্তি¹কা-ক্তিবতর=কারী,  ক্তিবদ্যাবধূর
জীবনস্বরূপ,  আনন্দ  সমুদেদ্রর  বদ্ধ�নকারী,  পদেদ  পদেদ  পূ=�ামৃতাস্বাদন
স্বরূপ  এবং  সর্ব্ব�স্বরূদেপর  র্শীতলকারী  শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীত্ত�ন  ক্তিবদের্শর্ষরূদেপ
জয়রু্য& হউন” ॥২॥

তত্র স�ক্তিত্তচতুষ্টয়ম্ পরমানুকূলম্—
তৃ=াদক্তিপ সুনীদেচন তদেরারক্তিপ সক্তিহষু্ণনা।

অমাক্তিননা মানদেদন কীত্ত�নীয়ঃ সদা হক্তিরঃ ॥৩॥
শ্রীশ্রীভ�বতচৈশ্চতন্যচ¹স্য

হক্তিরকীত্ত�দেন এই স�ক্তিত্তচতুষ্টয় ক্তিবদের্শর্ষ অনুকূল বক্তিলয়া �ৃহীত—
“ক্তির্যক্তিন আপনাদেক তৃ=াদেপক্ষা কু্ষদ্র জ্ঞান কদেরন, ক্তির্যক্তিন তরুর ন্যায়

সক্তিহষু্ণ হন,  ক্তিনদেজ মানরূ্শন্য ও অপর গলাকদেক সর্ম্মান প্রদান কদেরন,

ক্তিতক্তিন সদা হক্তিরকীত্ত�দেনর অক্তিধকারী” ॥৩॥

কাষ্ণ�ানামক্তিধকারানুরূপা গসচৈবব ভজনানুকূলা—
কৃদেষ্ণক্তিত র্যস্য ক্তি�ক্তির তং মনসাক্তিদ্রদেয়ত
দীক্ষাক্তিস্ত গচৎ প্র=ক্তিতক্তিভশ্চ ভজন্তমীর্শম্।

শুশ্রূর্ষয়া ভজনক্তিবজ্ঞমনন্যমন্য-
ক্তিনন্দাক্তিদরূ্শন্যহৃদমীক্তিÄতসOলব্ধ্যা ॥৪॥
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শ্রীরূপপাদানাং
ভ&�দে=র অক্তিধকারদেভদেদ র্যথাদের্যা�্য গসবা ভজনানুকূল—

“কৃষ্ণসহ কৃষ্ণনাম অক্তিভন্ন জাক্তিনয়া।
অপ্রাকৃত একমাত্র সাধন মাক্তিনয়া ॥
গর্যই নাম লয়, নাদেম দীক্তিক্ষত হইয়া।

আদর কক্তিরদেব মদেন স্বদে�াষ্ঠী জাক্তিনয়া ॥
নাদেমর ভজদেন গর্যই কৃষ্ণদেসবা কদের।
অপ্রাকৃত ব্রদেজ বক্তিস’ সর্ব্ব�দা অন্তদের ॥
মধ্যম নৈবষ্ণব জাক্তিন’ ধর তার পায়।
আনু�ত্য কর তার মদেন আর কায় ॥
নাদেমর ভজদেন গর্যই স্বরূপ লক্তিভয়া।

অন্য বস্তু নাক্তিহ গদদেT কৃষ্ণ গতয়াক্তি�য়া ॥
কৃদেষ্ণতর সম্বন্ধ না পাইয়া জ�দেত।
সর্ব্ব�জদেন সমবুক্তিদ্ধ কদের কৃষ্ণব্রদেত ॥
তাদৃর্শ ভজনক্তিবদেজ্ঞ জাক্তিনয়া অভীষ্ট।

কায়মদেনাবাদেক্য গসব’ হইয়া ক্তিনক্তিবষ্ট ॥
শুশ্রূর্ষা কক্তিরদেব তাদঁের সর্ব্ব�দেতাভাদেবদেত।

কৃদেষ্ণর চর= লাভ হয় তাঁহা হইদেত” ॥৪॥

উৎসাহাক্তিদগু=া অনুকূলত্বাদাদর=ীয়াঃ—

45



শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

উৎসাহাক্তিন্নশ্চয়াচৈদ্ধর্য�্যাৎ তত্তৎকর্ম্ম�প্রবত্ত�নাৎ।
সOত্যা�াৎ সদেতা বৃদেত্তঃ র্ষড়্ক্তিভভ�ক্তি&ঃ প্রক্তিসদ্ধ্যক্তিত ॥৫॥

শ্রীরূপপাদানাং
উৎসাহাক্তিদ Fয়গু= অনুকূল বক্তিলয়া আদর কক্তিরদেত হইদেব—

“ভজদেন উৎসাহ র্যার ক্তিভতদের বাক্তিহদের।
সুদুল্ল�ভ কৃষ্ণভক্তি& পাদেব ধীদের ধীদের ॥
কৃষ্ণভক্তি& প্রক্তিত র্যার ক্তিবশ্বাস ক্তিনশ্চয়।
শ্রদ্ধাবান্ ভক্তি&মান্ জন গসই হয় ॥
কৃষ্ণদেসবা না পাইয়া ধীরভাদেব গর্যই।
ভক্তি&র সাধন কদের ভক্তি&মান্ গসই ॥
র্যাহাদেত কৃদেষ্ণর গসবা কৃদেষ্ণর সদেন্তার্ষ।
গসই কদের্ম্ম� ব্রতী সদা না করদেয় গরার্ষ ॥

কৃদেষ্ণর অভ&-জন-সO পক্তিরহক্তির’।
ভক্তি&মান্ ভ&সদেO সদা ভদেজ হক্তির ॥
কৃষ্ণভ& র্যাহা কদের তদনুসরদে=।
ভক্তি&মান্ আচরয় জীবদেন মরদে= ॥
এই Fয় জন হয় ভক্তি& অক্তিধকারী।

ক্তিবদেশ্বর মOল কদের ভক্তি& পরচাক্তির” ॥৫॥

রু্য&চৈবরা�্যদেমবানুকূলম্—
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র্যাবতা স্যাৎ স্বক্তিনর্ব্ব�াহঃ স্বীকুর্য�্যাত্তাবদথ�ক্তিবৎ।
আক্তিধদেক্য নূ্যনতায়াঞ্চ চ্যবদেত পরমাথ�তঃ ॥৬॥

শ্রীব্যাসপাদানাং
রু্য&-নৈবরা�্যই অনুকূল—

গর্য পক্তিরমা= মাত্র ক্তিবর্ষয় স্বীকাদেরর দ্বারা ক্তিনজ প্রদেয়াজন ক্তিসদ্ধ
হয়,  অথ�াক্তিভজ্ঞ ব্যক্তি& তৎ  পক্তিরমা=  মাত্রই  গ্রহ=  কক্তিরদেবন।  র্যথার্যথ
পক্তিরমাদে=র অক্তিধক বা নূ্যন হইদেল পরমাথ� সাধন হইদেত ভ্রষ্ট হইদেত হয়
॥৬॥

তত্র কৃষ্ণসeন্ধচৈস্যব প্রাধান্যম্—
ত্বদেয়াপভু&স্রগ্গন্ধবাদেসাঽলঙ্কারচক্তিচ্চ�তাঃ।

উক্তিXষ্টদেভাক্তিজদেনা দাসাস্তব মায়াং জদেয়ম ক্তিহ ॥৭॥
শ্রীমদুদ্ধবস্য

রু্য&-নৈবরাদে�্য কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানই প্রধান—
“গতামাদেক  মাল্য,  �ন্ধবস্ত্র,  অলঙ্কার  ইত্যাক্তিদ  র্যাহা  অক্তিপ�ত

হইয়াদেF,  তাহাদেত ভূক্তির্ষত হইয়া  গতামার দাস-স্বরূপ আমরা  গতামার
উক্তিXষ্ট সকল গভাজন কক্তিরদেত কক্তিরদেতই গতামার মায়াদেক জয় কক্তিরদেত
ক্তিনশ্চয়ই সমথ� হইব” ॥৭॥

সর্ব্ব�থা হক্তিরসৃ্মক্তিতরক্ষ=দেমব তাৎপর্য�্যম্—
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অলদেব্ধ বা ক্তিবনদেষ্ট বা ভক্ষ্যাXাদনসাধদেন।
অক্তিবক্লব-মক্তিতভূ�ত্বা হক্তিরদেমব ক্তিধয়া স্মদেরৎ ॥৮॥

শ্রীব্যাসপাদানাং
সর্ব্ব�প্রকাদের হক্তিরস্মর=ই মূল তাৎপর্য�্য—

“হক্তিরভক্তি&পরায়=  ব্যক্তি&�=  গভাজন  ও  আXাদন-সংগ্রদেহর
ক্তিনক্তিমত্ত গচষ্টা কক্তিরয়াও র্যক্তিদ তাহা প্রাপ্ত না হন, অথবা লব্ধসামগ্রী ক্তিবনষ্ট
হইয়া র্যায়, তাহা হইদেল ব্যাকুলক্তিচত্ত না হইয়া মদেনামদেধ্য হক্তিরদেকই স্মর=
কক্তিরদেবন” ॥৮॥

সর্ব্ব�ত্র তদনুক�াদর্শ�নাদেদব তৎক্তিসক্তিদ্ধঃ—
তদেত্তঽনুক�াং সুসমীক্ষমাদে=া ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং ক্তিবপাকম্।

হৃদ্বা°পুক্তিভক্তিব�দধন্নমদেস্ত জীদেবত গর্যা মুক্তি&পদেদ স দায়ভাক্ ॥৯॥
শ্রীব্রহ্ম=ঃ

সর্ব্ব�াবস্থায় ভ�বাদেনর কৃপা দর্শ�ন কক্তিরদেত পাক্তিরদেলই তৎক্তিসক্তিদ্ধ—
“ক্তির্যক্তিন গতামার অনুক�া লাদেভর আর্শদেয় স্বকদের্ম্ম�র মন্দ ফল 

গভা� কক্তিরদেত কক্তিরদেত মন, বাক্য ও র্শরীদেরর দ্বারা গতামাদেত ভক্তি& 
ক্তিবধান কক্তিরয়া জীবন র্যাপন কদেরন, ক্তিতক্তিন মুক্তি&পদেদ দায়ভাক্ অথ�াৎ 
ক্তিতক্তিন মুক্তি&পদ লাভ কদেরন” ॥৯॥

সাধুসOাৎ সর্ব্ব�দেমব সুলভম্—
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তুলয়াম লদেবনাক্তিপ ন স্ব��ং নাপুনভ�বম্।
ভ�বৎসক্তিOসOস্য মত্ত�্যানাং ক্তিকমুতাক্তির্শর্ষঃ ॥১০॥

শ্রীদের্শৌনকাদীনাং
সাধুসদেOই সমস্ত সুলভ—

“ভ�বৎসক্তিO-সO দ্বারা  জীদেবর  গর্য  অসীম  মOল হয়,  তাহার
সক্তিহত  স্ব��  বা  গমাদেক্ষর  ক্তিকFুমাত্র  তুলনা  করা  র্যাইদেত  পাদের  না,
রাজ্যাক্তিদ-প্রাক্তিপ্তর কথা ত’ দূদের” ॥১০॥

গুরু-পদাশ্রয় এব মুT্যঃ—
তস্মাদ্গুরুং প্রপদেদ্যত

ক্তিজজ্ঞাসুঃ গশ্রয়ঃ উত্তমম্।
র্শাদেব্দ পদের চ ক্তিনষ্ণাতং
ব্রহ্ম=ু্যপর্শমাশ্রয়ম্ ॥১১॥

শ্রীপ্রবুদ্ধস্য
সদ্গুরুর চর=-গসবাই মুT্য সাধুসO—

অতএব উত্তম মOলাদেম্বর্ষী ব্যক্তি& র্শব্দ-ব্রহ্ম ও পরব্রদেহ্ম অক্তিভজ্ঞ
রা�াক্তিদরক্তিহত গুরুর র্শর=া�ত হইদেবন ॥১১॥
তত্র ক্তির্শক্ষা-গসবা-ফলাক্তিপ্তশ্চ—

তত্র ভা�বতান্ ধর্ম্ম�ান্ ক্তির্শদেক্ষদ্ গুর্ব্ব�াত্মচৈদবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা নৈর্যস্তুদের্ষ্যদাত্মাত্মদেদা হক্তিরঃ ॥১২॥
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শ্রীপ্রবুদ্ধস্য
গসTাদেন সম্বন্ধ, অক্তিভদেধয় ও প্রদেয়াজন লাভ—

“উ& গুরুদেদবদেক ক্তিনদেজর  ক্তিহতকারী  বান্ধব  এবং  পরমারাধ্য
শ্রীহক্তিরস্বরূপ জাক্তিনয়া ক্তিনরন্তর ক্তিন�পটভাদেব তাহঁার অনু�মনপূর্ব্ব�ক গর্য-

সকল  ধদের্ম্ম�র  অনুষ্ঠাদেন  আত্মপ্রদ  শ্রীহক্তির  পক্তিরতুষ্ট  হন,  গসই  সকল
ভা�বত-ধর্ম্ম� অব�ত হইদেব” ॥১২॥

তদীয়ারাধনং পরমফলদম্—
মর্জ্জন্মনঃ ফলক্তিমদং মধুচৈকটভাদের
মৎপ্রাথ�নীয় মদনুগ্রহ এর্ষ এব।

ত্বদৃ্ভত্য-ভৃত্য-পক্তিরচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্যক্তিমক্তিত মাং স্মর গলাকনাথ ॥১৩॥

শ্রীকুলদের্শTরস্য
ভ&দেসবা পরম ফল-দানকারী—

“গহ গলাকনাথ ভ�বন্,  গহ মধুচৈকটভাদের,  আমার জদেন্মর ইহাই
ফল,  ইহাই আমার প্রাথ�না এবং ইহাই আপনার অনুগ্রহ গর্য,  আপক্তিন
আমাদেক আপনার ভৃত্য, নৈবষ্ণদেবর দাসানুদাস, গসই নৈবষ্ণবদাসানুদাদেসর
দাসানুদাস এবং নৈবষ্ণবদাসানুদাদেসর দাসানুদাদেসর দাসানুদাস বক্তিলয়া
স্মর= কক্তিরদেবন” ॥১৩॥
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তদীয়দেসবনং ন ক্তিহ তুXম্—
জ্ঞানাবলম্বকাঃ গকক্তিচৎ গকক্তিচৎ কর্ম্ম�াবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হক্তিরদাসানাং পাদত্রা=াবলম্বকাঃ ॥১৪॥

শ্রীদেদক্তির্শকাচার্য�্যস্য
ভ&দেসবা তুX নদেহ—

গকহ গকহ কর্ম্ম�পদেথর, গকহ বা জ্ঞানপদেথর আশ্রয় গ্রহ= কক্তিরয়া
থাদেকন।  আমরা  ক্তিকন্তু  হক্তিরদাস�দে=র  পাদুকাই  একমাত্র  আশ্রয়রূদেপ
বর= কক্তিরয়াক্তিF ॥১৪॥

অস্মাদনন্যক্তিনষ্ঠা—
ত্যজন্তু বান্ধবাঃ সদের্ব্ব� ক্তিনন্দন্তু গুরদেবা জনাঃ।

তথাক্তিপ পরমানদেন্দা গ�াক্তিবদেন্দা মম জীবনম্ ॥১৫॥
শ্রীকুলদের্শTরস্য

ভ&দেসবা হইদেত অনন্য-ক্তিনষ্ঠা জদেন্ম—
বনু্ধ�= আমাদেক পক্তিরত্যা� কদেরন করুন;  এমন ক্তিক (গলৌক্তিকক)

গুরু �=ও র্যক্তিদ আমাদেক ক্তিনন্দা কক্তিরদেত থাদেকন, তথাক্তিপ পরমানন্দস্বরূপ
শ্রীদে�াক্তিবন্দই আমার একমাত্র জীবন ॥১৫॥

অপ্রাকৃতরতু্যদয়শ্চ—
র্যত্তদ্বদন্তু র্শাস্ত্রাক্তি= র্যত্তদ্ব্যাT্যান্তু তাক্তিক�কাঃ।
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জীবনং মম নৈচতন্যপাদাদেম্ভাজসুচৈধব তু ॥১৬॥
শ্রীপ্রদেবাধানন্দপাদানাং

অপ্রাকৃত রক্তিতর উদয়ও দৃষ্ট হয়—
র্শাস্ত্র সমূহ (ক্তিবক্তিভন্নাক্তিধকাদের) র্যাহা বক্তিলদেত হয় বলুন; 

তক�ক্তিনপু=�= র্যাহা ইXা ব্যT্যা কক্তিরদেত পাদেরন; ক্তিকন্তু শ্রীচৈচতন্যচদে¹র 
পাদপদ্মসুধাই আমার জীবন-স্বরূপ ॥১৬॥

সাধ্যদেসবাসঙ্কল্পঃ—
ভবন্তদেমবানুচরক্তিন্নরন্তরঃ

প্রর্শান্তক্তিনঃদের্শর্ষমদেনারথান্তরঃ।
কদাহচৈমকাক্তিন্তকক্তিনত্যক্তিকঙ্করঃ

প্রহর্ষ�ক্তিয়র্ষ্যাক্তিম সনাথজীক্তিবতম্ ॥১৭॥
শ্রীর্যামুনাচার্য�্যস্য

সাধ্যভক্তি& লাদেভর আগ্রহ—
“আপনার ক্তিনরন্তর গসবার দ্বারা অন্য মদেনারথ ক্তিনঃদের্শক্তির্ষত হইদেল

প্রর্শান্তভাদেব  আক্তিম  কদেব  আপনার  ক্তিনত্য  ক্তিকঙ্কর বক্তিলয়া  দাসজীবদেনর
সক্তিহত প্রফুল্ল হইব” ॥১৭॥

পক্তিরকরক্তিসদেদ্ধরাকাঙ্ক্ষা—
সকৃত্ত্বদাকারক্তিবদেলাকনার্শয়া
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তৃ=ীকৃতানুত্তমভুক্তি&মুক্তি&ক্তিভঃ।
মহাত্মক্তিভম�ামবদেলাক্যতাং নয়

ক্ষদে=ঽক্তিপ গত র্যক্তিদ্বরদেহাঽক্তিত দুঃসহঃ ॥১৮॥
শ্রীর্যামুনাচার্য�্যস্য

পক্তিরকরক্তিসক্তিদ্ধলাদেভর অক্তিভলার্ষ—
গহ ভ�বন্,  গতামার গর্য ভ&-সমূহ গতামার শ্রীক্তিবগ্রহ একমাত্র

দর্শ�ন-প্রত্যার্শায় ভুক্তি& ও মুক্তি& তৃ=বৎ ক্তিবচার কদেরন, র্যাঁহাদেদর ক্ষ=মাত্র
ক্তিবদেXদ  গতামারও  অক্তিত  দুঃসহ,  আমাদেক  গসই  সকল  মহাত্মা�দে=র
দৃক্তিষ্টপদেথ নীত কর ॥১৮॥

ক্তিনরুপাক্তিধকভক্তি&স্বরূদেপাপলক্তিব্ধঃ—
ভক্তি&স্ত্বক্তিয় ক্তিস্থরতরা ভ�বন্ র্যক্তিদ স্যাৎ
নৈদদেবন নঃ ফলক্তিত ক্তিদব্যক্তিকদের্শারমূক্তিত্ত�ঃ।
মুক্তি&ঃ স্বয়ং মুকুক্তিলতাঞ্জক্তিল গসবদেতঽস্মান্
ধর্ম্ম�াথ�কাম�তয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥১৯॥

শ্রীক্তিবল্বমOলস্য
ক্তিনরুপাক্তিধক-ভক্তি&র স্বরূপানুভব—

“গহ  ভ�বন্,  র্যক্তিদ গতামাদেত আমাদেদর ভক্তি& ক্তিস্থরতরা  থাদেক,

তাহা  হইদেল  গতামার  ক্তিকদের্শারমূক্তিত্ত�  স্বতঃই  আমাদেদর  হৃদদেয়  উক্তিদত
(সূ্ফক্তিত্ত�প্রাপ্ত)  হন। তTন  (ধর্ম্ম�াথ�কামরূপ ক্তিত্রব��  ও মুক্তি&রূপ অপব��-
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প্রাথ�নার  ক্তিকFুমাত্র  প্রদেয়াজন  হয়  না।  গকন  না)  স্বয়ং  মুক্তি&ই
কৃতাঞ্জক্তিলপুদেট  (দাসীর  ন্যায়  পূর্ব্ব�  হইদেতই  আনুর্ষক্তিOকভাদেব
অক্তিবদ্যাদেমাচনরূপ  অবান্তর  ফল  দ্বারা)  আমাক্তিদদে�র  গসবা  কক্তিরদেত
থাক্তিকদেব।  আর  ভুক্তি&  (অক্তিনত্য  স্ব��দেভা�াক্তিদ)  ধর্ম্ম�াথ�কাদেমর  ফলসমূহ
(র্যTন  গর্যমন  প্রদেয়াজন,  তTন  গসইরূপভাদেব  গতামার  চর=-গসবার
ক্তিনক্তিমত্ত আমাক্তিদদে�র) আদেদর্শকাল প্রতীক্ষা কক্তিরদেত থাক্তিকদেব” ॥১৯॥

ব্রজরসদেশ্রষ্ঠত্বম্—
শ্রুক্তিতমপদের সৃ্মক্তিতক্তিমতদের ভারতমদেন্য ভজন্তু ভবভীতাঃ।

অহক্তিমহ নন্দং বদেন্দ র্যস্যাক্তিলদেন্দ পরং ব্রহ্ম ॥২০॥
শ্রীরgুপক্তিত-উপাধ্যায়স্য

ব্রজরদেসর গশ্রষ্ঠতা—
“ভবভীত ব্যক্তি& সকল গকহ শ্রুক্তিতদেক,  গকহ সৃ্মক্তিতদেক,  গকহ বা

মহাভারতদেক ভজনা কদেরন;  আক্তিম ক্তিকন্তু এই স্থাদেন শ্রীনদেন্দরই বন্দনা
কক্তির,—র্যাঁহার অক্তিলদেন্দ (বারান্দায়) পরম-ব্রহ্ম গTলা কদেরন” ॥২০॥

তত্র ভজন-পদ্ধক্তিতঃ—
তন্নাম-রূপ-চক্তিরতাক্তিদ-সুকীত্ত�নানু-

সৃ্মদেত্যাঃ ক্রদেম= রসনামনসী ক্তিনদের্যাজ্য।
ক্তিতষ্ঠন্ ব্রদেজ তদনুরাক্তি�জনানু�ামী
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কালং নদেয়দক্তিTলক্তিমতু্যপদেদর্শসারঃ ॥২১॥
শ্রীরূপপাদানাং

ব্রজরদেস ভজন প্র=ালী—
“কৃষ্ণ নাম, রূপ, গু=, লীলা চতুষ্টয়।
গুরুমুদেT শুক্তিনদেলই কীত্ত�ন উদয় ॥
কীক্তিত্ত�ত হইদেল ক্রদেম স্মর=াO পায়।
কীত্ত�ন স্মর=কাদেল ক্রম-পদেথ ধায় ॥
জাতরুক্তিচ-জন ক্তিজহ্বা মন ক্তিমলাইয়া।
কৃষ্ণ-অনুরা� ব্রজজনানুস্মক্তিরয়া ॥
ক্তিনরন্তর ব্রজবাস মানস ভজন।

এই উপদেদর্শ-সার করহ গ্রহ=” ॥২১॥
ব্রজভজন-তারতম্যানুভূক্তিতঃ—

নৈবকুণ্ঠার্জ্জক্তিনদেতা বরা মধুপুরী তত্রাক্তিপ রাদেসাৎসবাদ্-

বৃন্দার=্যমুদারপাক্তি=-রম=াত্তত্রাক্তিপ গ�াবদ্ধ�নঃ।
রাধাকু�ক্তিমহাক্তিপ গ�াকুলপদেতঃ গপ্রমামৃতাপ্লাবনাৎ

কুর্য�্যাদস্য ক্তিবরাজদেতা ক্তি�ক্তিরতদেট গসবাং ক্তিবদেবকী ন কঃ ॥২২॥
শ্রীরূপপাদানাং

ব্রজভজদেনর তারতম্য জ্ঞান—
“নৈবকুণ্ঠ হইদেত গশ্রষ্ঠা মথুরা ন�রী।
জনম লক্তিভলা র্যথা কৃষ্ণচ¹ হক্তির ॥

55



শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

মথুরা হইদেত গশ্রষ্ঠ বৃন্দাবন ধাম।
র্যথা সাক্তিধয়াদেF হক্তির রাদেসাৎসব-কাম ॥
বৃন্দাবন হইদেত গশ্রষ্ঠ গ�াবদ্ধ�নচৈর্শল।

ক্তি�ক্তিরধারী-�ান্ধক্তির্ব্ব�কা র্যথা ক্রীড়া নৈকল ॥
গ�াবদ্ধ�ন হইদেত গশ্রষ্ঠ রাধাকু�-তট।
গপ্রমামৃদেত ভাসাইল গ�াকুল ল�ট ॥
গ�াবদ্ধ�ন ক্তি�ক্তিরতট রাধাকু� Fাক্তিড়’।

অন্যত্র গর্য কদের ক্তিনজ কুঞ্জ পুষ্পবাড়ী ॥
ক্তিনদের্ব্ব�াধ তাহার সম গকহ নাক্তিহ আর।

কু�তীর সদের্ব্ব�াত্তম স্থান গপ্রমাধার” ॥২২॥

ব্রজরস-স্বরূপক্তিসদেদ্ধৌ সম্বন্ধজ্ঞাদেনাদয়-প্রকারঃ—
গুদেরৌ গ�াদেষ্ঠ গ�াষ্ঠালক্তিয়রু্ষ সুজদেন ভূসুর�দে=

স্বমদেন্ত্র শ্রীনাক্তিম্ন ব্রজনবরু্যবদ্বন্দ্বর্শরদে=।
সদা দম্ভং ক্তিহত্বা কুরু রক্তিতমপূর্ব্ব�ামক্তিততরা-

মদেয় স্বান্তভ্র�াতশ্চটুক্তিভরক্তিভর্যাদেচ ধৃতপদঃ ॥২৩॥
শ্রীরgুনাথপাদানাং

ব্রজরদেস স্বরূপ-ক্তিসক্তিদ্ধদেত সম্বন্ধ জ্ঞাদেনর প্রকার—
“গুরুদেদদেব, ব্রজবদেন, ব্রজভূক্তিমবাসী জদেন,

শুদ্ধভদে&, আর ক্তিবপ্র�দে=।
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ইষ্টমদেন্ত্র, হক্তিরনাদেম, রু্য�ল ভজন কাদেম,

কর রক্তিত অপূর্ব্ব� র্যতদেন ॥
ধক্তির মন চরদে= গতামার।

জাক্তিনয়াক্তিF এদেব সার, কৃষ্ণভক্তি& ক্তিবনা আর,

নাক্তিহ ধুদেচ জীদেবর সংসার ॥
কর্ম্ম�, জ্ঞান, তপঃ, গর্যা�, সকলই ত’ কর্ম্ম�দেভা�,

কর্ম্ম� Fাড়াইদেত গকহ নাদের।
সকল Fাক্তিড়য়া ভাই, শ্রদ্ধাদেদবীর গু= �াই,

র্যারঁ কৃপা ভক্তি& ক্তিদদেত পাদের ॥
Fাক্তিড়’ দম্ভ অনুক্ষ=, স্মর অষ্টতত্ত্ব মন,

কর তাদেহ ক্তিন�পট রক্তিত।
গসই রক্তিত প্রাথ�নায়, শ্রীদাস গ�াস্বামী পায়,

এ ভকক্তিতক্তিবদেনাদ কদের নক্তিত” ॥২৩॥

নামাক্তিভন্ন-ব্রজভজন-প্রাথ�না—
অgদমন-র্যদের্শাদানন্দদেনৌ নন্দসূদেনা
কমলনয়ন-গ�াপীচ¹-বৃন্দাবদেন¹াঃ।
প্র=তকরু=-কৃষ্ণাক্তিবত্যদেনকস্বরূদেপ

ত্বক্তিয় মম রক্তিতরুচৈচ্চব�দ্ধ�তাং নামদেধয় ॥২৪॥
শ্রীরূপপাদানাং
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নামভজদেনর সক্তিহত অক্তিভন্নভাদেব ব্রজরসাস্বাদন প্রাথ�না—
“গহ অgদমন,  গহ র্যদের্শাদানন্দন,  গহ নন্দসূদেনা,  গহ কমলনয়ন,

গহ গ�াপীচ¹,  গহ বৃন্দাবদেন¹,  গহ প্র=তকরু=,  গহ কৃষ্ণ,—ইত্যাক্তিদ বহু
স্বরূদেপ তুক্তিম আক্তিবভূ�ত হইয়াF। অতএব গহ নামদেধয়, গতামাদেত আমার
রক্তিত প্রচুর পক্তিরমাদে= বক্তিদ্ধ�ত হউক” ॥২৪॥

পরমক্তিসক্তিদ্ধসঙ্কল্পঃ—
কদাহং র্যমুনাতীদের নামাক্তিন তব কীত্ত�য়ন্।

উদ্বাষ্পঃ পু�রীকাক্ষ রচক্তিয়র্ষ্যাক্তিম তা�বম্ ॥২৫॥
কস্যক্তিচৎ

ক্তিসক্তিদ্ধর অনুকূদেল ক্তিবরহাবস্থায় সঙ্কল্প—
“গহ  পু�রীকাক্ষ,  আক্তিম  কদেব  গতামার  নাম  কীত্ত�ন  কক্তিরদেত

কক্তিরদেত উদ্বাষ্প হইয়া র্যমুনাতীদের নৃত্য কক্তিরদেত থাক্তিকব” ॥২৫॥

ক্তিবপ্রলদেম্ভ ক্তিমলনক্তিসদেদ্ধৌ নামভজনানুকূল্যম্—
নয়নং �লদশ্রুধারয়া বদনং �দ্গদরুদ্ধয়া ক্তি�রা।

পুলচৈকক্তিন�ক্তিচতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহদে= ভক্তিবর্ষ্যক্তিত ॥২৬॥
শ্রীশ্রীভ�বতচৈশ্চতন্যচ¹স্য

ক্তিবপ্রলম্ভরদেস নামভজদেনই ক্তিমলন সংক্তিসক্তিদ্ধর অনুকূলতা—
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“গহ  নাথ,  গতামার  নাম  গ্রহদে=  কদেব  আমার  নয়নরু্য�ল
�লদশ্রুধারায় গর্শাক্তিভত হইদেব। বাক্যক্তিনঃসর= সমদেয় বদদেন �দ্�দ্-স্বর
বাক্তিহর হইদেব এবং আমার সমস্ত র্শরীর পুলকাক্তিঞ্চত হইদেব” ॥২৬॥

ইক্তিত শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃদেত শ্রীভ&বচনামৃতান্ত��ত
আনুকূল্যস্য সঙ্কদেল্পা নাম তৃতীদেয়াঽধ্যায়ঃ।

59



শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

চতুদেথ�াঽধ্যায়ঃ

শ্রীভ&বচনামৃতম্
প্রাক্তিতকূল্য-ক্তিববর্জ্জ�নম্

 

ভ�বদ্ভ&দেয়াভ�দে&ঃ প্রপদেত্তঃ প্রক্তিতকূলদেক।
বর্জ্জ�্যদেত্ব ক্তিনশ্চয়ঃ প্রাক্তিতকূল্যবর্জ্জ�নমুচ্যদেত ॥১॥

শ্রীভ�বান্  ও  তাঁহার  ভদে&র  গসবার  এবং  প্রপক্তিত্তভাদেবর
প্রক্তিতকূল ক্তিবর্ষয় বর্জ্জ�নীয় বক্তিলয়া ক্তিনয়মদেক ‘প্রাক্তিতকূল্য ক্তিববর্জ্জ�ন’ কদেহ ॥
১॥

প্রাক্তিতকূল্যবর্জ্জ�নসঙ্কল্পাদর্শ�ঃ—
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং

কক্তিবতাং বা জ�দীর্শ কামদেয়।
মম জন্মক্তিন জন্মনীশ্বদের

ভবতাদ্ভক্তি&রচৈহতুকী ত্বক্তিয় ॥২॥
শ্রীশ্রীভ�বতচৈশ্চতন্যচ¹স্য
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প্রক্তিতকূল ত্যাদে�র সঙ্কদেল্পর আদর্শ�—
“গহ জ�দীর্শ, আক্তিম ধন, জন বা সুন্দরী কক্তিবতা কামনা কক্তির না;

আক্তিম  মদেন  এই কামনা  কক্তির  গর্য,  জদেন্ম জদেন্ম  আপনাদেতই  আমার
অচৈহতুকী ভক্তি& হউক” ॥২॥
অত্রাক্তিপ তচৈথব—

নাস্থা ধদের্ম্ম� ন বসুক্তিনচদেয় নৈনব কাদেমাপদেভাদে�
র্যদ্র্যদ্ভব্যং ভবতু ভ�বন্ পূর্ব্ব�কর্ম্ম�ানুরূপম্।
এতৎ প্রাথ�্যং মম বহুমতং জন্ম-জন্মান্তদেরঽক্তিপ
ত্বৎপাদাদেম্ভারুহরু্য��তা ক্তিনশ্চলা ভক্তি&রস্তু ॥৩॥

শ্রীক্তিকলদের্শTরস্য
এTাদেনও তাহাই—

গহ ভ�বন্,  ধর্ম্ম�,  অথ� ও কাম উপদেভাদে� আমার গকান আস্থা
নাই। পূর্ব্ব�কর্ম্ম�ানুসাদের র্যাহা gক্তিটবার gটুক, ক্তিকন্তু আমার সাদর প্রাথ�না
এই গর্য, জদেন্ম জদেন্ম আপনার পাদপদ্মরু্য�দেল ক্তিনশ্চলা ভক্তি& হউক ॥৩॥

হক্তিরসম্বন্ধহীনং সর্ব্ব�দেমব বর্জ্জ�নীয়ম্—
ন র্যত্র নৈবকুণ্ঠকথা সুধাপ�া

ন সাধদেবা ভা�বতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন র্যত্র র্যদেজ্ঞর্শমTা মদেহাৎসবাঃ

সুদেরর্শদেলাদেকাঽক্তিপ ন নৈব স গসব্যতাম্ ॥৪॥
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গদবস্তুদেতৌ
হক্তিরসম্বন্ধহীন মাত্রই বর্জ্জ�নীয়—

“গর্যTাদেন কৃষ্ণকথাসুধাসক্তিরৎ নাই, গর্যTাদেন কৃষ্ণাক্তিশ্রত সাধুদেলাক 
নাই, গর্যTাদেন কৃষ্ণকীত্ত�নরূপ মদেহাৎসব হয় না, গস স্থান র্যক্তিদও 
সুদেরর্শদেলাক হয়, গসTাদেন বাস কক্তিরদেব না” ॥৪॥

ব্যবহাক্তিরক-গুর্ব্ব�াদদেয়াঽক্তিপ প্রক্তিতকূলং গচদ্ বর্জ্জ�নীয়া এব—
গুরুন� স স্যাৎ স্বজদেনা ন স স্যাৎ
ক্তিপতা ন স স্যার্জ্জননী ন সা স্যাৎ।
নৈদবং ন তৎ স্যান্ন পক্তিতশ্চ স স্যা-

ন্ন গমাচদেয়দ্ র্যঃ সমুদেপতমৃতু্যম্ ॥৫॥
শ্রীঋর্ষভস্য

ব্যবহাক্তিরক গুরু প্রভৃক্তিতত্ত প্রক্তিতকূল হইদেল অবর্শ্যই পক্তিরত্যাজ্য—
“ভক্তি&পদেথর উপদেদর্শ দ্বারা  ক্তির্যক্তিন সমুপক্তিস্থত মৃতু্যরূপ সংসার

হইদেত গমাচন কক্তিরদেত না পাদেরন, গসই গুরু ‘গুরু’ নদেহন, গসই স্বজন
‘স্বজন’-র্শব্দবাচ্য  নদেহন,  গসই  ক্তিপতা  ‘ক্তিপতা’  নদেহন  অথ�াৎ  তাঁহার
পুদেত্রাৎপক্তিত্তক্তিবর্ষদেয় র্যত্ন করা উক্তিচত নদেহ,  গসই জননী ‘জননী’ নদেহন
অথ�াৎ গসই জননীর �ভ�ধার= কত্ত�ব্য নদেহ, গসই গদবতা ‘গদবতা’ নদেহন
অথ�াৎ গর্য সকল গদবতা জীদেবর সংসার গমাচদেন অসমথ�,  তাহঁাক্তিদদে�র
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মানদেবর ক্তিনকট পূজা গ্রহ= করা উক্তিচত নদেহ,  আর গসই পক্তিত ‘পক্তিত’
নদেহন অথ�াৎ তাঁহার পাক্তি=গ্রহ= করা উক্তিচত নদেহ” ॥৫॥

সদের্ব্ব�ক্তি¹চৈয়দেরব প্রক্তিতকূলবর্জ্জ�দেন সঙ্কল্পঃ—
মা দ্রাক্ষং ক্ষী=পু=্যান্ ক্ষ=মক্তিপ ভবদেতা ভক্তি&হীনান্ পদাদেব্জ
মা গশ্রৌর্ষং শ্রাব্যবন্ধং তব চক্তিরতমপাস্যান্যদাT্যানজাতম্।
মা স্প্রাক্ষং মাধব! ত্বামক্তিপ ভুবনপদেত! গচতসাপহ্ণবানান্

মা ভূবং ত্বৎসপর্য�্যাপক্তিরকররক্তিহদেতা জন্মজন্মান্তদেরঽক্তিপ ॥৬॥
শ্রীকুলদের্শTরস্য

সদের্ব্ব�ক্তি¹দেয় প্রক্তিতকূলত্যা�-সঙ্কল্প—
গহ  মাধব,  গতামার  পাদপদেদ্ম  ভক্তি&হীন  ক্ষী=পু=্য  ব্যক্তি&�দে=র

দর্শ�ন  আমার  কদাক্তিপ  না  gটুক,  গতামার  চক্তিরত-সম্বন্ধ-ব্যতীত  অন্য
আT্যানসমূহ  আমাদেক  শুক্তিনদেত  না  হউক।  গহ  ভুবনপদেত,  গতামাদেত
অশ্রদ্ধ-ব্যক্তি&�দে=র  গকান  সংস্পর্শ�  গর্যন  আমার  না  হয়  এবং
জন্মজন্মান্তদেরও গতামার গসবাতৎপর পার্ষ�দেদর সOহীন কTনও আমাদেক
না হইদেত হয় ॥৬॥

ব্যবহাক্তিরকাদর=ীয়ান্যক্তিপ তুXবৎ ত্যাজ্যাক্তিন—
ত্বদ্ভ&ঃ সক্তিরতাং পক্তিতং চুলুকবৎ Tদেদ্যাতবদ্ভাস্করং

গমরুং পর্শ্যক্তিত গলাষ্ট্রবৎ ক্তিকমপরং ভূদেমঃ পক্তিতং ভৃত্যবৎ।
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ক্তিচন্তারত্নচয়ং ক্তির্শলার্শকলবৎ কল্পদ্রুমং কাষ্ঠবৎ
সংসারং তৃ=রাক্তির্শবৎ ক্তিকমপরং গদহং ক্তিনজং ভারবৎ ॥৭॥

সর্ব্ব�জ্ঞস্য
ব্যবহাক্তিরক আদর=ীয় বস্তুসমূহও তুXবৎ পক্তিরত্যাজ্য—

গহ ভ�বন্, গতামার ভ& সা�রদেক ��ূর্ষ, ভাস্করদেক Tদেদ্যাতবৎ,
সুদেমরুদেক গলাষ্ট্রবৎ,  ভূপালদেক ভৃত্যবৎ,  ক্তিচন্তামক্তি=সমূহদেক র্শীলাT�বৎ,
কল্পতরুদেক  কাষ্ঠবৎ,  সংসার-বাসনাদেক  তৃ=রাক্তির্শবৎ,  এমন  ক্তিক,  ক্তিনজ
গদহদেকও ভারবৎ তুX দর্শ�ন কদেরন অথ�াৎ প্রক্তিতকূলক্তিবর্ষয় সমূহদেক এই
প্রকার তুXদেবাধ কদেরন ॥৭॥

হক্তিরক্তিবমুTসOফলস্য অনুভূক্তিত-স্বরূপম্—
বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তব�্যবক্তিস্থক্তিতঃ।

ন গর্শৌক্তিরক্তিচন্তাক্তিবমুTজনসম্বাস নৈবর্শসম্ ॥৮॥
কাত্যায়নস্য

হক্তিরক্তিবমুTজদেনর সOফদেলর ক্তিকক্তিঞ্চৎ অনুভূক্তিত—
“অক্তিগ্নর জ্বালার মদেধ্য ক্তিপঞ্জর-বন্ধন হইদেত গর্য গক্লর্শ হয়,  তাহা

বরং সহ্য করা উক্তিচত,  তথাক্তিপ কৃষ্ণক্তিচন্তা-বক্তিহরু্ম্ম�Tজদেনর কষ্টকর সO
কTনই কক্তিরদেব না” ॥৮॥

অন্যদেদদেবাপাসকানাং স্বরূপ-পক্তিরচয়ঃ—
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আক্তিলOনং বরং মদেন্য ব্যালব্যাঘ্রজদেলৌকসাম্।
ন সOঃ র্শল্যরু্য&ানাং নানাদেদচৈবকদেসক্তিবনাম্ ॥৯॥

গকর্ষাক্তিঞ্চৎ
অন্যদেদদেবর উপাসক�দে=র স্বরূপ পক্তিরচয়—

বরং  সপ�,  ব্যাঘ্র  ও  কুম্ভীদেরর  আক্তিলOন  gটুক,  ক্তিকন্তু
নানাদেদদেবাপাসনা-কণ্টকরু্য& ব্যক্তি&�দে=র সO কদাক্তিপ না হউক ॥৯॥

ভক্তি&বাধকা গদার্ষাস্ত্যাজ্যাঃ—
অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজদেল্পা ক্তিনয়মাগ্রহঃ।

জনসOশ্চ গলৌল্যঞ্চ র্যড়্ক্তিভভ�ক্তি&ক্তিব�নর্শ্যক্তিত ॥১০॥
শ্রীরূপপাদানাং

ভক্তি&বাধক গদার্ষগুক্তিল পক্তিরত্যাজ্য—
“অত্যন্ত সংগ্রদেহ র্যার সদা ক্তিচত্ত ধায়।

অত্যাহারী ভক্তি&হীন গসই সংজ্ঞা পায় ॥

প্রাকৃত বস্তুর আদের্শ গভাদে� র্যার মন।
প্রয়াসী তাহার নাম ভক্তি&হীন জন ॥

কৃষ্ণকথা Fাক্তিড়’ ক্তিজহ্বা আন কথা কদেহ।
প্রজল্পী তাহার নাম বৃথা বাক্য কদেহ ॥
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ভজদেনদেত উদাসীন কদের্ম্ম�দেত প্রবী=।
বহ্বারম্ভী গস ক্তিনয়মাগ্রহী অক্তিত দীন ॥

কৃষ্ণভ&সO ক্তিবনা অন্যসদেO রত।
জনসOী কুক্তিবর্ষয়-ক্তিবলাদেস ক্তিবব্রত ॥

নানাস্থাদেন ভ্রদেম গর্যই ক্তিনজ স্বাথ�তদের।
গলৌল্যপর ভক্তি&হীন সংজ্ঞা গদয় নদের ॥

এই Fয় নদেহ কভু ভক্তি& অক্তিধকারী।
ভক্তি&হীন লক্ষ্যভ্রষ্ট ক্তিবর্ষয়ী সংসারী” ॥১০॥

গর্যাক্তির্ষৎসOস্য প্রাক্তিতকূল্যম্—
ক্তিনক্তি�ঞ্চনস্য ভ�বদ্ভজদেনানু্মTস্য

পারং পরং ক্তিজ�ক্তিমদের্ষাভ�বসা�রস্য।
সন্দর্শ�নং ক্তিবর্ষক্তিয়=ামথ গর্যাক্তির্ষতাঞ্চ

হা হন্ত হন্ত ক্তিবর্ষভক্ষ=দেতাঽপ্যসাধু ॥১১॥
শ্রীশ্রীভ�বতচৈশ্চতন্যচ¹স্য

গর্যাক্তির্ষৎসদেOর তীব্র প্রাক্তিতকূল্য—
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“হায়,  ভব-সা�র  স�ূ=�রূদেপ  পার  হইবার  র্যাঁহাদেদর  ইXা,
এরূপ ভ�বদ্ভজদেনানু্মT ক্তিনক্তি�ঞ্চন ব্যক্তি&র পদেক্ষ ক্তিবর্ষয়ী ও স্ত্রী-সন্দর্শ�ন
ক্তিবর্ষ ভক্ষ= অদেপক্ষাও অসাধু” ॥১১॥

হক্তিরক্তিবমুTস্য বংর্শাক্তিদষ্বাদদেরা ভক্তি&প্রক্তিতকূলঃ—
ক্তিধগ্ জন্ম নক্তিস্ত্রবৃদ্র্যত্তক্তিদ্ধগ্ব্রতং ক্তিধ°হুজ্ঞতাম্।

ক্তিধক্ কুলং ক্তিধক্ ক্তিত্রয়াদাক্ষ্যং ক্তিবমুTা গর্য ত্বদেধাক্ষদেজ ॥১২॥
র্যাক্তিজ্ঞক-ক্তিবপ্রা=াং

হক্তিরক্তিবমুদেTর উত্তম কুলাক্তিদদেত আদর ভক্তি&প্রক্তিতকূল—
“আমরা অদেধাক্ষজ ভ�বাদেনর প্রক্তিত ক্তিবমুT হইয়াক্তিF, অতএব 

আমাদেদর গর্শৌক্র, সাক্তিবত্র্য এবং নৈদক্ষ্য এই ক্তিত্রক্তিবধ জন্ম, ব্রত, বহু র্শাস্ত্র 
জ্ঞান, কুল এবং কর্ম্ম�চৈনপু=্য—সমদেস্তই ক্তিধক” ॥১২॥

জদেড় ক্তিচদ্বুক্তিদ্ধর্ব্ব�র্জ্জ�নীয়া—
র্যস্যাত্মবুক্তিদ্ধঃ কু=দেপ ক্তিত্রধাতুদেক

স্বধীঃ কলত্রাক্তিদরু্ষ গভৌম ইজ্যধীঃ।
র্যত্তীথ�বুক্তিদ্ধঃ সক্তিলদেল ন কক্তিহ�ক্তিচ-

র্জ্জদেনষ্বক্তিভদেজ্ঞরু্ষ স এব গ�াTরঃ ॥১৩॥
শ্রীশ্রীভ�বতঃ

জড়বস্তুদেত নৈচতন্যবুক্তিদ্ধমাত্রই প্রক্তিতকূল—
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“ক্তির্যক্তিন  এই  সূ্থল  র্শরীদের  আত্মবুক্তিদ্ধ,  স্ত্রী  ও  পক্তিরবারাক্তিদদেত
মমত্ববুক্তিদ্ধ,  মৃণ্ময়াক্তিদ  জড়বস্তুদেত  ঈশ্বরবুক্তিদ্ধ  এবং  জলাক্তিদদেত  তীথ�বুক্তিদ্ধ
কদেরন, ক্তিকন্তু ভ�বদ্ভদে& আত্মবুক্তিদ্ধ, মমতা, পূজ্যবুক্তিদ্ধ ও তীথ�বুক্তিদ্ধর মদেধ্য
গকানটীই  কদেরন  না,  ক্তিতক্তিন  �রুক্তিদদে�র  মদেধ্য  �াধা  অথ�াৎ  অক্তিতর্শয়
ক্তিনদের্ব্ব�াধ” ॥১৩॥

ক্তিচত্তদেত্ত্ব জড়বুক্তিদ্ধজ�ড়াধীনবুক্তিদ্ধব�া অপরাধদেত্বন পক্তিরবর্জ্জ�নীয়া—
অদেচ্চ�্য ক্তিবদেষ্ণৌ ক্তির্শলাধীগু�রুরু্ষ নরমক্তিতচৈব�ষ্ণদেব জাক্তিতবুক্তিদ্ধ-

ক্তিব�দেষ্ণাব�া নৈবষ্ণবানাং কক্তিলমলমথদেন পাদতীদেথ�ঽসু্ববুক্তিদ্ধঃ।
শ্রীক্তিবদেষ্ণান�াক্তিম্ন মদেন্ত্র সকলকলুর্ষদেহ র্শব্দসামান্যবুক্তিদ্ধ-

ক্তিব�দেষ্ণৌ সদের্ব্ব�শ্বদেরদের্শ তক্তিদতরসমধীর্য�স্য বা নারকী সঃ ॥১৪॥
শ্রীব্যাসপাদানাং

পূজ্য ক্তিচন্ময়বস্তুদেত জড়ধার=া বা জড়াধীন ধার=ারূপ অপরাধ বর্জ্জ�নীয়
—

“গর্য  ব্যক্তি& পূজার  ক্তিবগ্রদেহ  ক্তির্শলাবুক্তিদ্ধ,  নৈবষ্ণবগুরুদেত মর=র্শীল
মানববুক্তিদ্ধ,  নৈবষ্ণদেব জাক্তিতবুক্তিদ্ধ,  ক্তিবষু্ণ-নৈবষ্ণব-পাদেদাদদেক জলবুক্তিদ্ধ,  সকল
কল্মর্ষক্তিবনার্শী ক্তিবষু্ণ-নাম-মদেন্ত্র র্শব্দসামান্যবুক্তিদ্ধ এবং সদের্ব্ব�শ্বর ক্তিবষু্ণদেক
অপর গদবতার সহ সমবুক্তিদ্ধ কদের, গস নারকী” ॥১৪॥

তপঃপ্রভৃতীনাং প্রাক্তিতকূল্যম্—
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রহূ�চৈ=তত্তপসা ন র্যাক্তিত
ন গচজ্যয়া ক্তিনর্ব্ব�প=াদ্ �ৃহাদ্বা।
ন Xন্দসা নৈনব জলাক্তিগ্নসূচৈর্য�্য-

ক্তিব�না মহৎপাদরদেজাঽক্তিভদের্ষকম্ ॥১৫॥
শ্রীজড়ভরতস্য

তপঃ প্রভৃক্তিতর প্রক্তিতকূলতা—
“গহ  রহূ�=,  মহাজদেনর  পদরদেজ  অক্তিভদের্ষক  ক্তিবনা  ভ�বদ্ভক্তি&

তপস্যা দ্বারা,  নৈবক্তিদক অচ্চ�নাক্তিদ দ্বারা,  সন্ন্যাস পালন দ্বারা,  �াহ�স্থ্য ধর্ম্ম�
পালন দ্বারা, গবদ পা1 দ্বারা অথবা জলাক্তিগ্ন সুর্য�্য দ্বারা কTনই লব্ধ হয়
না” ॥১৫॥

অচু্যতসম্বন্ধহীন-জ্ঞানকর্ম্ম�াদেদরক্তিপ প্রাক্তিতকূল্যম্—
নৈন�র্ম্ম�্যমপ্যচু্যতভাববক্তির্জ্জ�তং

ন গর্শাভদেত জ্ঞানমলং ক্তিনরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ র্শশ্বদভদ্রমীশ্বদের

ন চাক্তিপ�তং কর্ম্ম� র্যদপ্যকার=ম্ ॥১৬॥
শ্রীনারদস্য

হক্তিরসম্বন্ধরূ্শন্য জ্ঞানকর্ম্ম�াক্তিদর প্রক্তিতকূলতা—
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“নৈন�র্ম্ম�্যরূপ  ক্তিনর্ম্ম�ল  জ্ঞানই  র্যTন  অচু্যতভাব  বক্তির্জ্জ�ত  হইদেল
গর্শাভা পায় না,  তTন সর্ব্ব�দা অভদ্র-স্বভাব ঈশ্বদের অক্তিপ�ত না হইদেল
ক্তিন�াম হইদেলও ক্তিকরূদেপ গর্শাভা পাইদেব” ॥১৬॥

র্যমাক্তিদ-গর্যা�সাধনস্য বর্জ্জ�নীয়তা—
র্যমাক্তিদক্তিভদের্য�া�পচৈথঃ কামদেলাভহদেতা মুহুঃ।

মুকুন্দদেসবয়া র্যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন র্শাম্যক্তিত ॥১৭॥
শ্রনারদস্য

র্যমাক্তিদ গর্যা�পন্থার অকৃতকার্য�্যতা—
“মুকুন্দ গসবা দ্বারা, সদা কামদেলাভাক্তিদ-ক্তিরপু-বর্শীভূত অর্শান্ত মন

র্যমন সাক্ষাৎ ক্তিন�ৃহীত হয়, র্যম-ক্তিনয়মাক্তিদ অষ্টাO গর্যা�মা�� অবলম্বন দ্বারা
তাহা গতমন ক্তিনরুদ্ধ বা র্শান্ত হয় না” ॥১৭॥

ব্রহ্মসুTাগ্রহঃ প্রক্তিতকূল এব—
ত্বৎসাক্ষাৎকর=াহ্লাদক্তিবশুদ্ধাক্তিব্ধক্তিস্থতস্য গম।

সুTাক্তিন গ�াষ্পদায়দেন্ত ব্রাহ্মা=্যক্তিপ জ�দ্গুদেরা ॥১৮॥
শ্রীপ্রহ্লাদস্য

ব্রহ্মসুদেT আগ্রহ প্রক্তিতকূল জাক্তিনদেত হইদেব—
“গহ  জ�দ্গুদেরা,  আক্তিম  গতামার  স্বরূদেপর  সাক্ষাৎকার  লাভ

কক্তিরয়া আহ্লাদরূপ-ক্তিবশুদ্ধ সমুদেদ্র অবক্তিস্থক্তিত কক্তিরদেতক্তিF,  আর সমস্ত সুT
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আমার ক্তিনকট গ�াষ্পদস্বরূপ গবাধ হইদেতদেF। ব্রহ্মলদেয় গর্য সুT, তাহাও
গ�াষ্পদস্বরূপ। গ�াষ্পদেদ অথ�াৎ �রুর পদক্তিচদেহ্ণ গর্য �ত্ত� হয়,  তাহাদেত
গর্য জল থাদেক, তাহা সমুদেদ্রর তুলনায় অক্তিতকু্ষদ্র” ॥১৮॥

মুক্তি&সৃ্পহায়াঃ প্রাক্তিতকূল্যম্—
ভববন্ধক্তিXদেদ তচৈস্ম সৃ্পহয়াক্তিম ন মু&দেয়।

ভবান্ প্রভুরহং দাস ইক্তিত র্যত্র ক্তিবলুপ্যদেত ॥১৯॥
শ্রীশ্রীহনুমতঃ

মুক্তি&সৃ্পহা ক্তিবদের্শর্ষ প্রক্তিতকূল—
ভববন্ধন গFদন জন্য গসই মুক্তি&র আকাঙ্ক্ষা কক্তির না, র্যাহাদেত 

‘আপক্তিন প্রভু ও আক্তিম দাস’—এই সম্বন্ধ ক্তিবলুপ্ত হইয়া র্যায় ॥১৯॥

সারু্যজ্যমুক্তি&সৃ্পহা ঔদ্ধত্যদেমব—
ভক্তি&ঃ গসবা ভ�বদেতা মুক্তি&স্তৎপদলঙ্ঘনম্।

গকা মূদেঢ়া দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং পদক্তিমXক্তিত ॥২০॥
ক্তির্শরদেমৌক্তিলনাং

সারু্যজ্যমুক্তি&র আকাঙ্ক্ষা ঔদ্ধত্যমাত্র—
ভক্তি&—শ্রীভ�বাদেনর গসবা, আর মুক্তি&—গসই গসবা-লঙ্ঘন, গকান্

মূঢ় ব্যক্তি& ভ�বৎ-দাস্য Fাক্তিড়য়া মুক্তি&-পদ অক্তিভলার্ষ কদের? ২০॥
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আত্যক্তিন্তক-লয়সৃ্পহা ক্তিবদেবকহীনচৈতব—
হন্ত ক্তিচত্রীয়দেত ক্তিমত্র সৃ্মত্বা তান্ মম মানসম্।

ক্তিবদেবক্তিকদেনাঽক্তিপ গর্য কুরু্য�্যসৃ্তষ্ণামাত্যক্তিন্তদেক লদেয় ॥২১॥
গকর্ষাক্তিঞ্চৎ

আত্যক্তিন্তক লয়বাঞ্ছা ক্তিবস্ময়কর ক্তিবদেবকহীনতা—
হায়! গর্য সকল ক্তিবদেবকী ব্যক্তি& আত্যক্তিন্তক লদেয় আকাঙ্ক্ষা কদেরন,

গহ  ক্তিমত্র,  তাঁহাক্তিদ�দেক  স্মর=  কক্তিরয়া  আমার  মন  বড়ই  ক্তিবস্ময়দেবাধ
কক্তিরদেতদেF ॥২১॥

মুদে&ভ�ক্তি&দাস্যবাঞ্ছা ভদে&শ্চ তৎসOান্মাক্তিলন্যার্শঙ্কা—
কা ত্বং মুক্তি&রুপা�তাক্তিস্ম ভবতী কস্মাদকস্মাক্তিদহ
শ্রীকৃষ্ণস্মরদে=ন গদব ভবদেতা দাসীপদং প্রাক্তিপতা।
দূদের ক্তিতষ্ঠ মনা�না�ক্তিস কথং কুর্য�্যাদনার্য�্যং মক্তিয়

ত্বন্নাম্না ক্তিনজনামচন্দনরসাদেলপস্য গলাদেপা ভদেবৎ ॥২২॥
কস্যক্তিচৎ

মুক্তি&র ভক্তি&দাসীত্ব প্রাথ�না ও ভক্তি&র মুক্তি&সদেO মক্তিলনতার্শঙ্কা—
তুক্তিম  গক?  আক্তিম  মুক্তি&  আক্তিসয়াক্তিF।  আপক্তিন  ক্তিক  জন্য  হ1াৎ

এTাদেন?  গহ  গদব,  আপনার  শ্রীকৃষ্ণস্মর=-দ্বারা  আক্তিম  দাসী-পদ
পাইয়াক্তিF। একটু দূদের থাক। এই ক্তিনরপরাধ ব্যক্তি&র প্রক্তিত অভদ্রাচর=
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কক্তিরদেতF গকন? গতামার নাদেম আমার ভ�বৎ-দাস-নাম-রূপ চন্দন-গলপ
লুপ্ত হইয়া র্যাইদেব ॥২২॥

বক্তিহরু্ম্ম�T-ব্রহ্মজন্মদেনাঽক্তিপ প্রক্তিতকূলতা—
তব দাস্যসুচৈTকসক্তিOনাং ভবদেনষ্বস্ত্বক্তিপ কীটজন্ম গম।
ইতরাবসদেথরু্ষ মাস্মভূদক্তিপ জন্ম চতুরু্ম্ম�Tাত্মনা ॥২৩॥

শ্রীর্যামুনাচার্য�্যস্য
বক্তিহরু্ম্ম�T ব্রহ্মজদেন্মরও প্রক্তিতকূলতা—

“গদবক্তিবক্তিধ অনুসাদের, কর্ম্ম� কক্তির’ এ সংসাদের,

জীব পুনঃপুনঃ জন্ম পায়।
পূর্ব্ব�কৃত কর্ম্ম�ফদেল, গতামার বা ইXাবদেল,

জন্ম র্যক্তিদ লক্তিভ পুনরায় ॥
তদেব এক কথা মম, শুনদেহ পরুদের্ষাত্তম,

তব দাসসOীজন ধদের।
কীট-জন্ম র্যক্তিদ হয়, তাহাদেতও দয়াময়,

রক্তিহব গহ সন্তুষ্ট অন্তদের ॥
তব দাসসOহীন, গর্য �ৃহস্থ অর্ব্ব�াচীন,

তার �ৃদেহ চতুরু্ম্ম�Tভূক্তিত।
না চাই কTন হক্তির, করদ্বয় গজাড় কক্তির’,

কদের তব ক্তিকঙ্কর ক্তিমনক্তিত” ॥২৩॥
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গ�ৌরভক্তি&রসজ্ঞস্য অন্যত্র ক্তিচদ্রদেসঽক্তিপ প্রাক্তিতকূল্যানুভূক্তিতঃ—
বাদেসা গম বরমস্তু গgারদহনজ্বালাবলীপঞ্জদের
শ্রীচৈচতন্যপদারক্তিবন্দক্তিবমুচৈTম�া কুত্রক্তিচৎ সOমঃ।

নৈবকুণ্ঠাক্তিদপদং স্বয়ঞ্চ ক্তিমক্তিলতং গনা গম মদেনা ক্তিলÄদেত
পাদাদেম্ভাজরজশ্ছটা র্যক্তিদ মনাগ্ গ�ৌরস্য গনা রস্যদেত ॥২৪॥

শ্রীপ্রদেবাধানন্দপাদানাং
পরমক্তিনর্ম্ম�ল-গ�ৌরভক্তি&রসদেজ্ঞর  অন্য  ক্তিবদ্রসচর্য�্যায়ও  প্রক্তিতকূল  ক্তিবচাদের
অশ্রদ্ধা—

গgার অক্তিগ্নজ্বালা-ক্তিপঞ্জর মদেধ্য বরং আমার বাস হউক,  তথাক্তিপ
শ্রীচৈচতন্যপাদপদ্ম-ক্তিবমুTজদেনর  সO  গকাথায়ও  না  হয়।  র্যক্তিদ
শ্রীদে�ৌরপাদপদেদ্মর  পরা�-ক=ার  ক্তিকক্তিঞ্চৎ  মাত্রও  রস  না  পায়,  তদেব
স্বয়মা�ত নৈবকুণ্ঠাক্তিদ-পদও আমার ক্তিচত্ত ইXা কদের না ॥২৪॥

ঐকাক্তিন্তক-ভ&স্য ক্ষয়াবক্তির্শষ্টদেদার্ষদর্শ�নাগ্রদেহা বর্জ্জ�নীয়ঃ—
দৃচৈষ্টঃ স্বভাবজক্তিনচৈতব�পুর্ষশ্চ গদাচৈর্ষ-

ন� প্রাকৃতত্বক্তিমহ ভ&জনস্য পদের্শ্যৎ।
�Oাম্ভসাং ন Tলু বুদু্বদদেফনপচৈঙ্ক-

ব্র�হ্মদ্রবত্বমপ�Xক্তিত নীরধচৈর্ম্ম�ঃ ॥২৫॥
শ্রীরূপপাদানাং
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ঐকাক্তিন্তক ভদে&র ক্ষয়াবক্তির্শষ্ট গদার্ষদর্শ�দেন আগ্রহ পক্তিরত্যাজ্য—
“স্বভাব জক্তিনত আর বপুদেদাদের্ষ ক্ষদে=।
অনাদর নাক্তিহ কর শুদ্ধ ভ&জদেন ॥

পঙ্কাক্তিদ জলীয় গদাদের্ষ কভু �Oাজদেল।
ক্তিচন্ময়ত্ব গলাপ নদেহ সর্ব্ব�র্শাদেস্ত্র বদেল ॥

অপ্রাকৃত ভ&জন পাপ নাক্তিহ কদের।
অবক্তির্শষ্ট পাপ র্যায় ক্তিকFুক্তিদন পদের” ॥২৫॥

পরদেদার্ষানুর্শীলনং বর্জ্জ�নীয়ম্—
পরস্বভাবকর্ম্ম�াক্তি= র্যঃ প্রর্শংসক্তিত ক্তিনন্দক্তিত।

স আশু ভ্রর্শ্যদেত স্বাথ�াদসত্যাক্তিভক্তিনদেবর্শতঃ ॥২৬॥
শ্রীশ্রীভ�বতঃ

পরদেদার্ষনুর্শীলন পক্তিরত্যাজ্য—
“পরচচ্চ�া  অকারদে=  করা  গদার্ষ,  অতএব  বর্জ্জ�নীয়।  কৃষ্ণ

কক্তিহদেলন,  গহ উদ্ধব,  পদেরর স্বভাব ও কর্ম্ম�সমূদেহর প্রর্শংসা বা ক্তিনন্দা
কক্তিরদেব না। তাহা কক্তিরদেল অসক্তিদ্ধর্ষদেয় অক্তিভক্তিনদেবর্শ হইদেব এবং স্বাথ�
হইদেত ভ্রষ্ট হইদেব” ॥২৬॥
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ব্রজরসাক্তিশ্রতানাং  ভুক্তি&মুক্তি&সৃ্পহা  তথা  ঐশ্বর্য�্যক্তিমশ্রা  নৈবকুণ্ঠপক্তিত-গসবাক্তিপ
ত্যাজ্যদেত্বন �=্যাঃ—

অসদ্বাত্ত�া গবর্শ্যা ক্তিবসৃজ মক্তিতসর্ব্ব�স্বহর=ীঃ
কথা মুক্তি&ব্যাঘ্র্যা ন রৃ্শ=ু ক্তিকল সর্ব্ব�াত্মক্তি�লনীঃ।
অক্তিপ ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপক্তিতরক্তিতক্তিমদেতা গব্যামনয়নীং

ব্রদেজ রাধাকৃদেষ্ণৌ স্বরক্তিতমক্তি=দেদৌ ত্বং ভজ মনঃ ॥২৭॥
শ্রীরgুনাথপাদানাং

শুদ্ধ ব্রজরসাক্তিশ্রতজদেনর  ভুক্তি&মুক্তি&সৃ্পহার  ন্যায়  ঐশ্বর্য�্যপর  নারায়দে=র
গসবাও প্রক্তিতকূল�=না—

“কৃষ্ণবাত্ত�া ক্তিবনা আন, অসদ্ধাত্ত�া’ বক্তিল’ জান,

গসই গবর্শ্যা অক্তিত ভয়ঙ্করী।
শ্রীকৃষ্ণক্তিবর্ষয় মক্তিত, জীদেবর দুল্ল�ভ অক্তিত,

গসই গবর্শ্যা মক্তিত লয় হক্তির ॥
শুন মন, বক্তিল গহ গতামায়।

মুক্তি&-নাদেম র্শাদু্দ�ক্তিলনী, তার কথা র্যক্তিদ শুক্তিন,

সর্ব্ব�াত্মস�ক্তিত্ত ক্তি�ক্তিল’ Tায় ॥
তদুভয় ত্যা� কর, মুক্তি&কথা পক্তিরহর,

লক্ষ্মীপক্তিতরক্তিত রাT দূদের।
গস রক্তিত প্রবল হ’গল, পরদেব্যাদেম গদয় গফদেল,

নাক্তিহ গদয় বাস ব্রজপুদের ॥
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ব্রদেজ রাধাকৃষ্ণ-রক্তিত, অমূল্য ধনদ অক্তিত,

তাই তুক্তিম ভজ ক্তিচরক্তিদন।
রূপ-রgুনাথ-পায়, গসই রক্তিত প্রাথ�নায়,

এ ভক্তি&ক্তিবদেনাদ দীনহীন” ॥২৭॥

ইক্তিত শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃদেত শ্রীভ&বচনামৃতান্ত��তঃ
প্রাক্তিতকূল্য-ক্তিববর্জ্জ�নং নাম চতুদেথ�াঽধ্যায়ঃ।
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শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

পঞ্চদেমাঽধ্যায়ঃ

শ্রীভ&বচনামৃতম্
রক্তিক্ষর্ষ্যতীক্তিত ক্তিবশ্বাসঃ

 

রক্তিক্ষর্ষ্যক্তিত ক্তিহ মাং কৃদেষ্ণা ভ&ানাং বান্ধবশ্চ সঃ।
গক্ষমং ক্তিবধাস্যতীক্তিত র্যক্তিদ্ধশ্বাদেসাঽচৈত্রব �ৃহ্যদেত ॥১॥

শ্রীকৃষ্ণ  ক্তিনশ্চয়ই  আমাদেক  রক্ষা  কক্তিরদেবন;  গর্যদেহতু  ক্তিতক্তিন
ভ&�দে=র বান্ধব। ক্তিতক্তিন ক্তিনশ্চয়ই মOল ক্তিবধান কক্তিরদেবন—এই প্রকার
ক্তিবশ্বাসদেকই প্রTাদেন ধরা হইয়াদেF ॥১॥

সর্ব্ব�দেলাদেকরু্ষ শ্রীকৃষ্ণপাদাচৈব্জকরক্ষকত্বম্—
মদেত্ত�্যা মৃতু্যব্যালভীতঃ পলায়ন্

গলাকান্ সর্ব্ব�ান্ ক্তিনভ�য়ং নাধ্য�Xৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য র্যদৃXয়াদ্য

সুস্থঃ গর্শদেত মৃতু্যরস্মাদচৈপক্তিত ॥২॥
শ্রীদেদবক্যাঃ

সমস্ত গলাদেক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মই একমাত্র রক্ষক—
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“গহ ভ�বন্,  মত্ত�্যপুরুর্ষ মৃতু্যরূপ কালসপ� হইদেত ভীত হইয়া
ক্তিনক্তিTল  গলাদেক  পলায়ন  কক্তিরয়াও  ক্তিনভ�য়প্রাপ্ত  হয়  নাই,  পরন্তু  অদ্য
র্যদৃXাক্রদেম ভবদীয় পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া সুস্থক্তিচদেত্ত র্শয়ন কক্তিরদেত সমথ�
হইয়াদেF এবং মৃতু্য তাহার ক্তিনকট হইদেত দূরীভূত হইয়াদেF” ॥২॥
মায়াধীর্শচৈস্যব ভ�বতঃ গক্ষমক্তিবধাতৃত্বম্—

ক্তিবশ্বস্য র্যঃ ক্তিস্থক্তিতলদেয়াদ্ভবদেহতুরাদেদ্যা
গর্যাদে�শ্বচৈররক্তিপ দুরত্যয়দের্যা�মায়ঃ।

গক্ষমং ক্তিবধাস্যক্তিত স গনা ভ�বাংস্ত্র্যধীর্শ-

স্তত্রাস্মদীয়ক্তিবমৃদের্শন ক্তিকয়াক্তিনহাথ�ঃ ॥৩॥
শ্রীব্রহ্ম=ঃ

মায়াধীর্শ ভ�বানই মOল-ক্তিবধাদেন সমথ�—
ক্তির্যক্তিন  ক্তিবদেশ্বর  সৃক্তিষ্ট-ক্তিস্থক্তিত-ভদেOর  গহতু,  আক্তিদপুরুর্ষ,  র্যাঁহার

গর্যা�মায়া গর্যাদে�শ্বরক্তিদদে�রও দুরক্তিতক্রম্যা, ক্তিত্রদেলাকাধীশ্বর গসই ভ�বান্ই
আমাদেদর মOল ক্তিবধান কক্তিরদেবন। ইহাদেত এক্ষদে= আমাদেদর ক্তিবতদেক�র
ক্তিক প্রদেয়াজন? ৩॥

আপদ্যক্তিপ শ্রীকৃষ্ণকচৈথকরক্ষ=ক্তিবশ্বাসঃ—
তং গমাপর্যাতং প্রক্তিতর্যন্তু ক্তিবপ্রা
�Oা চ গদবী ধৃতক্তিচত্তমীদের্শ।

ক্তিদ্বদেজাপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষদেকা বা
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দর্শত্বলং �ায়ত ক্তিবষু্ণ�াথাঃ ॥৪॥
শ্রীক্তিবষু্ণরাতস্য

আপদ্কাদেলও শ্রীহক্তিরকথাই একমাত্র রক্ষক বক্তিলয়া ক্তিবশ্বাস—
“ক্তিবপ্ররূপী  আপনারা  এবং  �Oাদেদবী  আমাদেক  র্শর=া�ত  ও

কৃদেষ্ণ ধৃত (অক্তিপ�ত)-ক্তিচত্ত বক্তিলয়া জানুন। এক্ষদে= ব্রাহ্ম=দেপ্রক্তিরত কুহকই
হউক বা তক্ষকই হউক,  আমাদেক র্যদেথX দংর্শন করুক;  আপনারা
কৃষ্ণকথা �ান কক্তিরদেত থাকুন” ॥৪॥
হক্তিরদাসা হক্তির=া রক্তিক্ষতা এব—

মাচৈভম�ন্দমদেনা ক্তিবক্তিচন্ত্য বহুধা র্যামীক্তিশ্চরং র্যাতনা
নৈনবামী প্রভবক্তিন্ত পাপ-ক্তিরপবঃ স্বামী ননু শ্রীধরঃ।
আলস্যং ব্যপনীয় ভক্তি&-সুলভং ধ্যায়স্ব নারায়=ং

গলাকস্য ব্যসনাপদেনাদনকদেরা দাসস্য ক্তিকং ন ক্ষমঃ ॥৫॥
শ্রীকুলদের্শTরস্য

হক্তিরদাস�= হক্তিরকতৃ্ত�ক রক্তিক্ষত আদেFনই—
গর মন্দ মন,  বহুক্তিদদেনর ঐ সব বহুপ্রকার র্যাতনার কথা ক্তিচন্তা

কক্তিরয়া  ভয় পাইও না।  ঐ পাপক্তিরপুসমূহ  প্রভুত্ব কক্তিরদেত পাদের না;
গকননা,  ভ�বান্  শ্রীধরই  প্রকৃত  প্রভু।  তুক্তিম  আলস্য  দূর  কক্তিরয়া
ভক্তি&সুলভ ভ�বান্ নারায়দে=র ধ্যান কর। ক্তির্যক্তিন সমস্ত গলাদেকর ক্তিবপদ
ভঞ্জন কদেরন, ক্তিতক্তিন ক্তিক ক্তিনজ দাদেসর ব্যসন-ক্তিবনাদের্শ অসমথ�? ৫॥
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সংসার-দুঃTক্তিক্লষ্টানাং শ্রীক্তিবদেষ্ণাঃ পরমং পদদেমচৈবকাশ্রয়ঃ—
ভবজলক্তিধ�তানাং দ্বন্দ্ববাতাহতানাং
সুতদুক্তিহতৃকলত্রত্রা=ভারাক্তিদ্দ�তানাম্।
ক্তিবর্ষমক্তিবর্ষয়দেতাদেয় মর্জ্জতামপ্লবানাং

ভবক্তিত র্শর=দেমদেকা ক্তিবষু্ণদেপাদেতা নরা=াম্ ॥৬॥
শ্রীকুলদের্শTরস্য

সংসারদুঃTগ্রস্ত�দে=র শ্রীক্তিবষু্ণর পরমপদই একমাত্র আশ্রয়—
সংসার-সমুদ্র-মদেধ্য  পক্তিতত  রা�-গদ্বর্ষরূপ  বাত্যাহত,

পুত্রকলত্রাক্তিদ-ত্রা=-ভারক্তিক্লষ্ট,  ক্তিবর্ষয়রূপ  ক্তিবর্ষম-জলমদেধ্য  ক্তিনমগ্ন,

গনৌকাক্তিবহীন মনুর্ষ্য�দে=র ভ�বান্ ক্তিবষু্ণর শ্রীচর=-তরীই একমাত্র র্শর=
॥৬॥
শ্রীকৃষ্ণভজনদেমব মত্ত�্যানামমৃতপ্রদম্—

ইদং র্শরীরং র্শতসক্তিন্ধজর্জ্জ�রং
পতত্যবর্শ্যং পক্তির=ামদেপর্শলম্।
ক্তিকদেমৌর্ষধং পৃXক্তিস মূঢ় দুর্ম্ম�দেত

ক্তিনরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং ক্তিপব ॥৭॥
শ্রীকুলদের্শTরস্য

শ্রীকৃষ্ণভজনই মত্ত�্যজীদেবর অমৃতদানকারী—
“র্শত সক্তিন্ধ জর জর, তব এই কদেলবর,

পতন হইদেব একক্তিদন।
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ভস্ম ক্তিক্রক্তিম ক্তিবষ্ঠা হদেব, সকদেলর gৃ=্য তদেব,

ইহাদেত মমতা অর্ব্ব�াচীন ॥
ওদের মন শুন গমার এ সত্য বচন

এ গরাদে�র মদেহৌর্ষক্তিধ, কৃষ্ণনাম ক্তিনরবক্তিধ,

ক্তিনরাময় কৃষ্ণ রসায়ন” ॥৭॥
অত্যধদেমষ্বক্তিপ ভ�বন্নাদেম্নাঽভীষ্টদাতৃত্বম্—

সত্যং ব্রবীক্তিম মনুজাঃ স্বয়মূর্দ্ধ্ব�বাহু-

গর্য�া গর্যা মুকুন্দ নরক্তিসংহ জনাদ্দ�দেনক্তিত।
জীদেবা জপত্যনুক্তিদনং মরদে= রদে= বা

পার্ষা=-কাষ্ঠসদৃর্শায় দদাত্যভীষ্টম্ ॥৮॥
শ্রীকুলদের্শTরস্য

শ্রীভ�বাদেনর নাম অক্তিত অধম জদেনরও অভীষ্টদাতা—
গহ মনুর্ষ্য�=, আক্তিম উর্দ্ধ্ব�বাহু হইয়া এই সত্য গgার্ষ=া কক্তিরদেতক্তিF

গর্য, মুকুন্দ, নরক্তিসংহ, জনাদ্দ�ন প্রভৃক্তিত নাম-সমূহ গর্য গর্য ব্যক্তি&�= মরদে=-

রদে= সর্ব্ব�ক্ষ= জপ কদেরন, (গস ব্যক্তি&)  কাষ্ঠ-পার্ষা=তুল্য হইদেলও নাম
তাহাদেক অভীষ্ট ফল প্রদান কদেরন ॥৮॥

স্বর্শত্রদেবঽক্তিপ সদ্গক্তিতদায়দেকা হক্তিরঃ—
অদেহা বকী র্যং স্তনকালকূটং
ক্তিজgাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
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গলদেভ �ক্তিতং ধাক্র্যক্তিচতাং তদেতাঽন্যং
কং বা দয়ালুং র্শর=ং ব্রদেজম ॥৯॥

শ্রীমদুদ্ধবস্য
শ্রীহক্তির ক্তিনজ র্শক্ররও সদ্গক্তিতদায়ক—

“অদেহা! এই বকাসুর-ভগ্নী অসাধ্বী পূতনা র্যাঁহাদেক বধ কক্তিরবার
জন্য স্তনকালকূট পান করাইয়া ধাত্রীদের্যা�্যা �ক্তিত লাভ কক্তিরয়াক্তিFল, গসই
শ্রীকৃষ্ণ ক্তিবনা আর গকান্ দয়ালুর র্শর=াপন্ন হইদেত পাক্তির?” ৯॥

অদের্যা�্যানামপ্যার্শাস্থলম্—
দুরন্তস্যানাদেদরপক্তিরহর=ীয়স্য মহদেতা

ক্তিবহীনাচাদেরাঽহং নৃপশুরশুভস্যাস্পদমক্তিপ।
দয়াক্তিসদেন্ধা বদেন্ধা ক্তিনরবক্তিধক-বাৎসল্যজলদেধ-

স্তব স্মারং স্মারং গু=�=ক্তিমতীXাক্তিম�তভীঃ ॥১০॥
শ্রীর্যামুনাচার্য�্যস্য

অদের্যা�্য�দে=রও ভরসাস্থল—
গহ দয়াক্তিসদেন্ধা,  আক্তিম দুরাচার নর-পশু,  অনাক্তিদ,  দুস্ত্যাজ্য,  দুরন্ত,

মহান্  অশুদেভর  আলয়স্বরূপ। ক্তিকন্তু অসীম  বাৎসল্য-সমুদ্র পরম-বনু্ধ
গতামার গু=রাক্তির্শ পুনঃপুনঃ স্মর= কক্তিরয়া ক্তিনভ�দেয় অবস্থান কক্তিরদেতক্তিF ॥
১০॥
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অসকৃদপরাক্তিধনামক্তিপ গমাচকঃ—
রgুবর র্যদভূস্ত্বং তাদৃদের্শা বায়সস্য

প্র=ত ইক্তিত দায়লুর্য�স্য নৈচদ্যস্য কৃষ্ণ।
প্রক্তিতভবমপরাদু্ধমু�গ্ধ সারু্যজ্যদেদাভূ-

ব�দ ক্তিকমপদমা�স্তস্য গতঽক্তিস্ত ক্ষমায়াঃ ॥১১॥
শ্রীর্যামুনাচার্য�্যস্য

পুনঃপুনঃ অপরাধকাক্তির�দে=রও গমাচনকত্ত�া—
গহ রgুবর,  তুক্তিম গর্য তাদৃর্শ  (অপরাধী)  কাদেকর প্র=ক্তিত মাদেত্র

সদয় হইয়াক্তিFদেল। গহ মদেনাহর কৃষ্ণ,  তুক্তিম গর্য জদেন্ম জদেন্ম অপরাধী
ক্তির্শশুপাদেলর সারু্যজ্য-মুক্তি&দান কক্তিরয়াক্তিFদেল। অতএব তুক্তিমই বল গতামার
ক্ষমার অদের্যা�্য অপরাধ ক্তিক আদেF? ১১॥

র্শর=া�ত-গহলনং তক্তিস্মন্নসম্ভবম্—
অভূতপূর্ব্ব�ং মম ভাক্তিব ক্তিকংবা

সর্ব্ব�ং সদেহ গম সহজং ক্তিহ দুঃTম্।
ক্তিকন্তু ত্বদদেগ্র র্শর=া�তানাং

পরাভদেবা নাথ ন গতঽনুরূপঃ ॥১২॥
শ্রীর্যামুনাচার্য�্যস্য

র্শর=া�ত ভদে&র প্রক্তিত গহলা তাঁহাদেত অসম্ভব—
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গহ  নাথ,  অভূতপূর্ব্ব�  আমার  ক্তিক বা  হইদেব?  সকলই সক্তিহদেত
পাক্তির।  দুঃTই  ত’  আমার  স্বাভাক্তিবক  সO।  ক্তিকন্তু  গতামার  সরু্ম্মদেT
র্শর=া�দেতর পরাভব কদাক্তিপ গতামার গর্যা�্য হইদেব না ॥১২॥

বক্তিহরন্যথা প্রদর্শ�য়দেতাঽক্তিপ স্বরূপতঃ পালকত্বম্—
ক্তিনরার্শকস্যাক্তিপ ন তাবদুৎসদেহ
মদেহর্শ হাতুং তব পাদপঙ্কজম্।

রুর্ষা ক্তিনরদেস্তাঽক্তিপ ক্তির্শশুঃ স্তনন্ধদেয়া
ন জাতু মাতুশ্চরদে=ৌ ক্তিজহাসক্তিত ॥১৩॥

শ্রীর্যামুনাচার্য�্যস্য
বাক্তিহদের অন্যরূপ গদTাইদেলও স্বরূপতঃ পালনকারী—

গহ মদেহশ্বর,  তুক্তিম ক্তিনরার্শ কক্তিরদেলও আক্তিম গকানরূদেপ গতামার
পাদপদ্ম পক্তিরহার কক্তিরদেত পাক্তির না। জননী কু্রদ্ধ হইয়া স্তনন্ধয় ক্তির্শশুদেক
ত্যা� কক্তিরদেল ক্তির্শশু ক্তিক কTনও মাতার চর=দ্বয় Fাক্তিড়য়া গদয়? ১৩॥

তক্তিদতরাশ্রয়াভাবাৎ তচৈস্যচৈবকরক্ষকত্বম্—
ভূদেমৌ স্খক্তিলতপাদানাং ভূক্তিমদেরবাবলম্বনম্।

ত্বক্তিয় জাতাপরাধানাং ত্বদেমব র্শর=ং প্রদেভা ॥১৪॥
স্কাদেন্দ

ক্তিতক্তিন ব্যতীত অন্য আশ্রয় না থাকায় তাঁহারই একমাত্র রক্ষকত্ব ক্তিসদ্ধ—
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ভূক্তিমদেত স্খক্তিলত পদ-জন�দে=র ভূক্তিমই গর্যমন অবলম্বন, গহ প্রদেভা,
তদ্রূপ গতামাদেত অপরাধকাক্তির�দে=র তুক্তিমই একমাত্র আশ্রয় ॥১৪॥

ক্তিনরাশ্রয়া=াদেমচৈবকাশ্রয়ঃ—
ক্তিববৃত-ক্তিবক্তিবধবাদেধ ভ্রাক্তিন্তদেব�াদ�াদেধ

বলবক্তিত ভবপুদের মর্জ্জদেতা গম ক্তিবদূদের।
অর্শর=�=বদেন্ধা হা কৃপাদেকৌমুদীদেন্দা

সকৃদকৃতক্তিবলম্বং গদক্তিহ হস্তাবলম্বম্ ॥১৫॥
শ্রীরূপপাদানাং

ক্তিনরাশ্রয়�দে=রই একমাত্র আশ্রয়—
ক্তিবক্তিবধ  বাধা-ক্তিবসৃ্তত  ভ্রাক্তিন্ত-গব�রু্য&  অ�াধ  বলবান্-সমুদেদ্র

দূরপ্রদেদদের্শ  আক্তিম  মগ্ন  হইদেতক্তিF।  গহ  অর্শর=জন�দে=র  বদেন্ধা,  গহ
কৃপাসুধাকর, একবার অক্তিবলদেম্ব গতামার হস্তাবলম্বন দান কর ॥১৫॥

ক্তিবলম্বাসহনস্য ভ&স্য তদ্রক্ষ=ক্তিবশ্রব্ধত্বম্—
র্যা গদ্রৌপদীপক্তিরত্রাদে= র্যা �দেজ¹স্য গমাক্ষদে=।

মর্য্যাদেত্ত� করু=ামূদেত্ত� সা ত্বরা ক্ব �তা হদেব ॥১৬॥
জ�ন্নাথস্য

অক্তিবলদেম্ব রক্ষ=াকাঙ্ক্ষী ভদে&র রক্ষকদেত্ব পূ=� ক্তিবশ্বাস—
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গহ হদের,  গদ্রৌপদীর পক্তিরত্রাদে= ও �দেজদে¹র গমাক্ষদে= তুক্তিম গর্য
ত্বরা গদTাইয়াক্তিFদেল,  গহ করু=ামূদেত্ত�,  আজ আক্তিম আত্ত�;  গতামার গসই
ত্বরা গকাথায় গ�ল? ১৬॥

রক্তিক্ষর্ষ্যতীক্তিত-ক্তিবশ্বাসস্য প্রকার্শমাধুর্য�্যম্—
তমক্তিস রক্তিবক্তিরদেবাদ্যন্মর্জ্জতামপ্লবানাং

প্লব ইব তৃক্তির্ষতানাং স্বাদুবর্ষ�ীব গমgঃ।
ক্তিনক্তিধক্তিরব ক্তিনধনানাং তীব্রদুঃTাময়ানাং

ক্তিভর্ষক্তি�ব কুর্শলং গনা দাতুমায়াক্তিত গর্শৌক্তিরঃ ॥১৭॥
শ্রীদেদ্রৌপদ্যাঃ

ভ�বান্ রক্ষা কক্তিরদেবন এই ক্তিবশ্বাদেসর মূক্তিত্ত�মাধুর্য�্য—
অন্ধকাদের উদীয়মান সুদের্য�্যর ন্যায়, ক্তিনরাশ্রয়, মদেগ্নানু্মT জন�দে=র

গনৌকার ন্যায়, তৃষ্ণাতুর�দে=র স্বাদুজল গমদেgর ন্যায়, ক্তিনধ�ন�দে=র ক্তিনক্তিধর
ন্যায়,  তীব্র ব্যাক্তিধপীক্তিড়ত�দে=র ক্তিবক্তিকৎসদেকর ন্যায়,  ঐ কৃষ্ণ আমাদেদর
কুর্শল ক্তিবধান কক্তিরদেত আক্তিসদেতদেFন ॥১৭॥

তদ্রক্ষকদেত্ব তৎকারু=্যদেমব কার=ম্—
প্রাচীনানাং ভজনমতুলং দু�রং রৃ্শণ্বদেতা গম
নৈনরাদের্শ্যন জ্বলক্তিত হৃদয়ং ভক্তি&দেলর্শালসস্য।

ক্তিবশ্বদ্রীচীমgহর তবাক=�্য কারু=্যবীচী-
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মার্শাক্তিবনূ্দক্তিক্ষতক্তিমদমুচৈপত্যন্তদের হন্ত নৈর্শত্যম্ ॥১৮॥
শ্রীরূপপাদানাং

ভ�বৎরক্ষকদেত্বর কার= তাঁহার করু=া—
গহ  অgহর,  প্রাচীন  মহাত্মা�দে=র  অতুলনীয়  সুদু�র  সাধন-

ভজদেনর কথা শ্রব= কক্তিরয়া ভক্তি&দেলর্শক্তিবমুT আমার হৃদয় নৈনরাদের্শ্য দগ্ধ
হইদেতদেF। ক্তিকন্তু গতামার ক্তিবশ্বপ্লাবী কারু=্য-লহরীর কথা শ্রব= কক্তিরয়া
আমার অন্তর আবার আর্শাক্তিবন্দ-ক্তিস& হইয়া সুর্শীতল গবাধ কক্তিরদেতদেF
॥১৮॥

ভ�বতঃ শ্রীচৈচতন্যরূপস্য পরদেমৌদার্য�্যম্—
হা হন্ত ক্তিচত্তভুক্তিব গম পরদেমার্ষরায়াং

সদ্ভক্তি&কল্পলক্তিতকাঙু্কক্তিরতা কথং স্যাৎ।
হৃদেদ্যকদেমব পরমাশ্বসনীয়মক্তিস্ত

নৈচতন্যনাম কলয়ন্ন কদাক্তিপ গর্শাচ্যঃ ॥১৯॥
শ্রীপ্রদেবাধানন্দপাদানাং

ভ�বান্ শ্রীচৈচতন্যদেদদেবর পরম উদারতা—
হায়  হায়!  আমার  এই অত্যন্ত ঊর্ষর ক্তিচত্ত-ভূক্তিমদেত সুদের্শাভনা

ভক্তি&কল্পলক্তিতকা  ক্তিকরূদেপ  অঙু্কক্তিরতা  হইদেবন?  তদেব  হৃদদেয়  একমাত্র
পরম-আর্শার ক্তিবর্ষয় এই জাক্তি�দেতদেF গর্য,  শ্রীচৈচতন্যদেদদেবর নাম গ্রহ=
কক্তিরয়া কাহাদেকও কTনও গর্শাচনীয় হইদেত হয় না ॥১৯॥
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শ্রীদে�ৌরহদেরঃ সদের্ব্ব�াপায়ক্তিবহীদেনষ্বক্তিপ রক্ষকত্বম্—
জ্ঞানাক্তিদবত্ম�ক্তিবরুক্তিচং ব্রজনাথভক্তি&-

রীক্তিতং ন গবক্তিদ্ম ন চ সদ্গুরদেবা ক্তিমলক্তিন্ত।
হা হন্ত হন্ত মম কঃ র্শর=ং ক্তিবমূঢ়

গ�ৌদেরাহক্তিরস্তব ন ক=�পথং �দেতাঽক্তিস্ত ॥২০॥
শ্রীপ্রদেবাধানন্দপাদানাং

সদের্ব্ব�াপায়ক্তিবহীদেনরও রক্ষক শ্রীদে�ৌরহক্তির—
জ্ঞানাক্তিদ  পন্থায়  অশ্রদ্ধা  উৎপাদনকারী  ব্রজভজন-রীক্তিত  আক্তিম

জাক্তিন  না।সদ্গুরু�দে=র সাক্ষাৎকার ত’  আমার  gক্তিটদেতদেF না।  হায়,

হায়,  আক্তিম  কাহার  র্শর=  গ্রহ=  কক্তির?  ওদেহ  ক্তিবমূঢ়-ব্যক্তি&!  তুক্তিম  ক্তিক
শ্রীদে�ৌরহক্তিরর কথা শ্রব= কর নাই? ২০॥

ইক্তিত শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃদেত শ্রীভ&বচনামৃতান্ত��দেতা
রক্তিক্ষর্ষ্যতীক্তিত ক্তিবশ্বাদেসা নাম পঞ্চদেমাঽধ্যায়ঃ।
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শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

র্ষদেষ্ঠাঽধ্যায়ঃ

শ্রীভ&বচনামৃতম্
গ�াপৃ্তদেত্ব-বর=ম্

 

গহ কৃষ্ণ! পাক্তিহ মাং নাথ কৃপয়াত্ম�তং কুরু।
ইদেত্যবং প্রাথ�নং কৃষ্ণং প্রাপ্তুং স্বাক্তিমস্বরূপতঃ ॥১॥

গ�াপৃ্তদেত্ব বর=ং গজ্ঞয়ং ভচৈ&হৃ�দ্যতরং পরম্।
প্রপদেত্ত্যকাথ�কদেত্বন তদক্তিOদেত্বন তৎ সৃ্মতম্ ॥২॥

গহ কৃষ্ণ!  আমাদেক পালন কর,  গহ নাথ!  কৃপা কক্তিরয়া আমাদেক
আত্মসাৎ কর, এই প্রকার এবং কৃষ্ণদেক পক্তিতরূদেপ পাইবার প্রাথ�নাদেক
ভ&�= পরম হৃদয়সুTকর ‘গ�াপতৃদেত্ব বর=’ বক্তিলয়া জাদেনন। প্রপক্তিত্তর
সক্তিহত একাথ�দেবাধক বক্তিলয়া ইহা প্রপক্তিত্তর ক্তিবক্তিভন্ন অদেOর অক্তিOস্বরূদেপ
�ৃহীত হয় ॥১-২॥

শ্রীভ�বদেতা ভ&ভাদেবনাশ্রয়-প্রাথ�নম্—
অক্তিয় নন্দতনুজ ক্তিকঙ্করং পক্তিততং মাং ক্তিবর্ষদেম ভবামু্বদেধৌ।
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কৃপয়া তব পাদপঙ্কজক্তিস্থতধূলীসদৃর্শং ক্তিবক্তিচন্তয় ॥৩॥
শ্রীশ্রীভ�বতচৈশ্চতন্যচ¹স্য

শ্রীভ�বাদেনর ভ&ভাদেব আশ্রয় প্রাথ�না—
“ওদেহ  নন্দনন্দন,  আক্তিম  গতামার  ক্তিনত্যক্তিকঙ্কর  হইয়াও  স্বকর্ম্ম�-

ক্তিবপাদেক ক্তিবর্ষম ভবসমুদেদ্র পক্তিড়য়াক্তিF, তুক্তিম কৃপা ক্তিকরয়া আমাদেক গতামার
পাদপদ্মক্তিস্থত ধূলীসদৃর্শ ক্তিচন্তা কর” ॥৩॥

সর্ব্ব�সদ্গু=ক্তিবগ্রহ আত্মপ্রদেদা হক্তিরদেরব গ�াপৃ্তদেত্বন বর=ীয়ঃ—
কঃ পক্তি�তস্ত্বদপরং র্শর=ং সমীয়াদ্-

ভ&ক্তিপ্রয়াদৃতক্তি�রঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্ব�ান্ দদাক্তিত সুহৃদেদা ভজদেতাঽক্তিভকামা-
নাত্মানমপু্যপচয়াপচদেয়ৌ ন র্যস্য ॥৪॥

শ্রীমদকূ্ররস্য
ক্তিনক্তিTলসদ্গু=মূক্তিত্ত� আত্মপ্রদ শ্রীহক্তিরই গ�াপৃ্তদেত্ব বর=ীয়—

“ক্তিপ্রয়সত্যবাক্  সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞরূপ আপনাদেক Fাক্তিড়য়া  গকান্
পক্তি�ত অপদেরর র্শর=াপন্ন হয়?  আপক্তিন ভজনর্শীল সুহৃদ্ ব্যক্তি&�=দেক
সমস্ত কাম এবং আপনাদেক পর্য�্যন্ত ক্তিদয়া থাদেকন, অথচ আপনার হ্রাস-

বৃক্তিদ্ধ নাই” ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণচর=দেমব প্রপন্নানাং সন্তাপহাক্তির-সুধাবক্তির্ষ� আতপত্রম্—
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তাপত্রদেয়=াক্তিভহতস্য গgাদের সন্তপ্যমানস্য ভবাধ্বনীর্শ।
পর্শ্যাক্তিম নান্যXর=ং তবাক্তিঙ্ঘ্র-দ্বন্দ্বাতপত্রাদমৃতাক্তিভবর্ষ�াৎ ॥৫॥

শ্রীমদুদ্ধবস্য
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম আক্তিশ্রতজদেনর সন্তাপহারী ও সুধাবর্ষ�ী Fত্রস্বরূপ—

গহ স্বাক্তিমন্, এই গধার সংসারমাদে�� ক্তিত্রতাদেপ সন্তপ্ত ব্যক্তি&র পদেক্ষ
আপনার পাদপদ্মরূj প অমৃতক্তিনঃস্যক্তিন্দ আতপত্র ব্যতীত আর গকান 
আশ্রয় গদক্তিTদেতক্তিF না ॥৫॥

র্ষড়্ক্তিরপুতাক্তিড়তস্য র্শাক্তিন্তহীনস্য স্বনাথচর=াশ্রয়দেমব অভয়াদের্শাকামৃতপ্রদম্
—

ক্তিচরক্তিমহ বৃক্তিজনাত্ত�স্তপ্যমাদেনাঽনুতাচৈপ-

রক্তিবতৃর্ষর্ষড়ক্তিমদেত্রাঽলব্ধর্শাক্তিন্তঃ কথক্তিঞ্চৎ।
র্শর=দ সমুদেপতস্ত্বৎ পদাব্জং পরাত্ম-

ন্নভয়মৃতমদের্শাকং পাক্তিহ মাপন্নমীর্শ ॥৬॥
শ্রীমুচুকুন্দস্য

র্ষড়্ক্তিরপুতাক্তিড়ত,  র্শাক্তিন্তহীন  জীদেবর  ক্তিনজপ্রভুর  শ্রীচর=াশ্রয়ই
অভয়াদের্শাকামৃতপ্রদ—

গহ  পরাত্মন্,  আক্তিম  ইহদেলাদেক  সুদীg�কাল  পাপপীক্তিড়ত,

অনুতাপতপ্ত ও তৃক্তির্ষত র্ষড়্ক্তিরপুর তাড়নায় র্শাক্তিন্তহীন হইয়া, গহ র্শর=দ,

92



শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

গকানরূদেপ গতামার অদের্শাক,  অভয়,  অমৃতস্বরূপ পাদপদেদ্ম সমুপক্তিস্থত
হইয়াক্তিF। গহ স্বাক্তিমন্, এই আপদ্গ্রস্ত ব্যক্তি&দেক রক্ষা করুন ॥৬॥

লব্ধস্বরূপসন্ধানস্য  কামাক্তিদসOজন্যক্তিনজচৈবরূদেপ্য-ক্তিধক্কাররু্য&স্য
র্শর=া�তস্য  শ্রীহক্তিরদাস্যদেমব  অসদেচ্চষ্টাক্তিদদেতা  ক্তিন�ৃক্তিত  কারকদেত্বন
অনুভূতম্—

কামাদীনাং কক্তিত ন কক্তিতধা পাক্তিলতা দুক্তিন�দেদর্শা-
গস্তর্ষাং জাতা মক্তিয় ন করু=া ন ত্রপা গনাপর্শাক্তিন্তঃ।

উৎসৃচৈজ্যতানথ র্যদুপদেত সাম্প্রতং লব্ধবুক্তিদ্ধ-

স্ত্বামায়াতঃ র্শর=মভয়ং মাং ক্তিনরু্যঙ্ক্ষ্বাত্মদাদেস্য ॥৭॥
গকর্ষাক্তিঞ্চৎ

স্বরূদেপর সন্ধানপ্রপ্ত,  কামাক্তিদসOজন্য ক্তিনজ ক্তিবরূপক্তিধক্কারকারী,  র্শর=া�ত
জদেনর শ্রীকৃষ্ণদেসবাদেতই অসদেচ্চষ্টা  সমূদেহর হস্ত হইদেত ক্তিচর  ক্তিন�ৃক্তিত
হইয়া থাদেক—এই সদেত্যর উপলক্তিব্ধ—

“গহ ভ�বন্,  কামাক্তিদর কতপ্রকার দুষ্ট আদেদর্শই আক্তিম পালন
কক্তিরয়াক্তিF। তথাক্তিপ আমার প্রক্তিত তাহাদেদর করু=া এবং আমার লর্জ্জা ও
উপর্শাক্তিন্ত  হইল  না।  গহ  র্যদুপদেত!  আপাততঃ  আক্তিম  তাহাক্তিদ�দেক
পক্তিরত্যা� কক্তিরয়া সদ্বুক্তিদ্ধ লাভ করতঃ গতামার অভয়চরদে= র্শর=া�ত
হইলাম। তুক্তিম এTন আমাদেক আত্মদাদেস্য ক্তিনরু্য& কর” ॥৭॥
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উপলব্ধকৃষ্ণাশ্রচৈয়কমOলস্য চাশ্রয়প্রাক্তিপ্তক্তিবলম্বদেন তদপ্রাক্তিপ্ত-

সম্ভাবনায়ামুদেদ্ব�প্রকার্শঃ—
কৃষ্ণ! ত্বদীয়পদপঙ্কপঞ্জরান্ত-

মচৈদ্যব গম ক্তিবর্শতু মানস-রাজহংসঃ।
প্রা=প্রয়া=-সমদেয় কফবাতক্তিপচৈত্তঃ

কন্ঠাবদেরাধনক্তিবদেধৌ স্মর=ং কুতদেস্ত ॥৮॥
শ্রীকুলদের্শTরস্য

শ্রীকৃষ্ণাশ্রদেয়ই  একমাত্র  মOল—ইহা  উপলক্তিব্ধকারীর  আশ্রয়-প্রাক্তিপ্তর
ক্তিবলদেম্ব অক্তিনক্তিশ্চত অবস্থার জন্য উদেদ্ব� প্রকার্শ—

গহ কৃষ্ণ! গতামার পাদপদ্মক্তিপঞ্জদের আমার মানসরাজহংস অদ্যই 
প্রদেবর্শ করুক। প্রা=ত্যা�কাদেল বায়ুক্তিপত্ত-কফদ্বারা কন্ঠদেরাধ gক্তিটদেল 
গতামার স্মর= ক্তিক প্রকাদের হইদেব? ৮॥

স্বরূপত এব শ্রীকৃষ্ণস্যাক্তিভভাবকত্বপালকত্বদর্শ�দেনন তদাশ্রয়প্রাথ�না—
কৃদেষ্ণা রক্ষতু গনা জ�ৎত্রয়গুরুঃ কৃষ্ণং নমধ্বং সদা
কৃদেষ্ণনাক্তিTলর্শত্রদেবা ক্তিবক্তিনহতাঃ কৃষ্ণায় তচৈস্ম নমঃ।
কৃষ্ণাদেদব সমুক্তিîতং জ�ক্তিদদং কৃষ্ণস্য দাদেসাঽস্ম্যহং

কৃদেষ্ণ ক্তিতষ্ঠক্তিত ক্তিবশ্বদেমতদক্তিTলং গহ কৃষ্ণ রক্ষস্ব মাম্ ॥৯॥
শ্রীকুলদের্শTরস্য
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শ্রীকৃষ্ণই জীদেবর স্বাভাক্তিবক অক্তিভভাবক ও পালক—এই প্রকার দর্শ�দেন
তাঁহার আশ্রয় প্রাথ�না—

ক্তিত্রদেলাকগুরু কৃষ্ণই আমাক্তিদ�দেক রক্ষা করুন। সর্ব্ব�দা কৃষ্ণদেক
নমস্কার কর। কৃষ্ণ ক্তিনক্তিTল র্শত্রুর ক্তিবনার্শকারী,  গসই কৃষ্ণদেক সনস্কার
কক্তির। এই জ�ৎ কৃষ্ণ হইদেত সমুক্তিîত। আক্তিম কৃদেষ্ণরই দাস। এই
সমগ্র ক্তিবশ্ব কৃদেষ্ণই অবক্তিস্থত। গহ কৃষ্ণ, আমাদেক রক্ষা কর ॥৯॥

গ�াপীজনবল্লভ এব পরমপালকঃ—
গহ গ�াপালক গহ কৃপাজলক্তিনদেধ গহ ক্তিসনু্ধকন্যাপদেত
গহ কংসান্তক গহ �দেজ¹করু=াপারী= গহ মাধব।
গহ রামানুজ গহ জ�ৎত্রয়গুদেরা গহ পু�রীকাক্ষ মাং

গহ গ�াপীজননাথ পালয় পরং জানাক্তিম ন ত্বাং ক্তিবনা ॥১০॥
শ্রীকুলদের্শTরস্য

শ্রীদে�াপীজন-বল্লভ কৃষ্ণই পালক—
গহ গ�াপাল,  গহ  কৃপাক্তিসদেন্ধা,  গহ  শ্রীপদেত,  গহ  কংসনার্শন,  গহ

�দেজ¹-করু=াপারী=  (পার�ামী),  গহ  মাধব,  গহ  রামানুজ,  গহ
জ�ৎত্রয়গুদেরা,  গহ  পু�রীকাক্ষ,  গহ  গ�াপীজনবল্লভ,  আমাদেক
সর্ব্ব�দেতাভাদেব পালন কর। তুক্তিম ক্তিবনা আর কাহাদেকও আক্তিম জাক্তিন না ॥
১০॥
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ক্তিনত্যপার্ষ�দা অক্তিপ সর্ব্ব�াত্মনা শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়ং প্রাথ�য়দেন্ত—
মনদেসা বৃত্তদেয়া নঃ সু্যঃ
কৃষ্ণপাদামু্বজাশ্রয়াঃ।
বাদেচাঽক্তিভধাক্তিয়নীন�াম্নাং

কায়স্তৎপ্রহ্ব=াক্তিদরু্ষ ॥১১॥
শ্রীনন্দস্য

ক্তিনত্য পার্ষ�দ�দে=রও সর্ব্ব�াত্মায় শ্রীকৃষ্ণাশ্রয় প্রাথ�না—
“নন্দ  কক্তিহদেলন,—গহ  উদ্ধব,  আমাদেদর  সমস্ত  মানসবৃক্তিত্ত

শ্রীকৃষ্ণপাদামু্বজদেক  আশ্রয়  করুক,  আমাক্তিদদে�র  বাক্যসকল  তাঁহার
নামকীত্ত�ন করুক এবং আমাক্তিদদে�র গদহ তাহঁার অক্তিভবাদদেন প্ররু্য&
হউক” ॥১১॥

ব্রজলীলস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পালকত্বং প্রভাবময়ম্—
দক্তিধমথনক্তিননাচৈদস্ত্য&ক্তিনদ্রঃ প্রভাদেত
ক্তিনভৃতপদম�ারং বল্লবীনাং প্রক্তিবষ্টঃ।
মুTকমলসমীচৈররাশু ক্তিনর্ব্ব�াপ্য দীপান্

কবক্তিলত-নবনীতঃ পাতু মাং বালকৃষ্ণঃ ॥১২॥
শ্রীশ্রীভ�বতচৈশ্চতন্যচ¹স্য

ব্রজলীল শ্রীকৃদেষ্ণর পালকতা পরমপ্রভাবময়—
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প্রভাদেত দক্তিধমন্থন-র্শদেব্দ ক্তিনদ্রাত্যা� কক্তিরয়া ক্তিনঃর্শব্দপদেদ গ�াপীকা-
�দে=র �ৃহপ্রদেবর্শপূর্ব্ব�ক মুTকমল-মারুদেত সত্বর দীপসমূহ ক্তিনর্ব্ব�াক্তিপত
কক্তিরয়া  ক্তিনজ  কবদেল  নবনীত-ক্তিনদেক্ষপকারী  বালকৃষ্ণ  আমাদেক  পালন
করুন ॥১২॥

সর্ব্ব�থা গর্যা�্যতাহীনস্যাক্তিপ প্রপত্তাবনক্তিধকাদেরা ন—
ন ধর্ম্ম�ক্তিনদেষ্ঠাঽক্তিস্ম ন চাত্মদেবদী
ন ভক্তি&মাংস্ত্বচ্চর=ারক্তিবদেন্দ।
অক্তিকঞ্চদেনাঽনন্য�ক্তিতঃ র্শর=্য

ত্বৎপাদমূলং র্শর=ং প্রপদেদ্য ॥১৩॥
শ্রীর্যামুনাচার্য�্যস্য

সর্ব্ব�প্রকাদের অদের্যা�্য ব্যক্তি&ও প্রপক্তিত্তদেত অনক্তিধকারী নয়—
গহ  র্শর=্য,  আক্তিম  ধর্ম্ম�ক্তিনষ্ঠ  নক্তিহ,  আত্মতত্ত্বজ্ঞ  নক্তিহ,  গতামার

শ্রীপাদপদেদ্ম  ভক্তি&মান্ও  নক্তিহ;  অতএব  ক্তিনক্তি�ঞ্চন  অথ�াৎ  সমস্ত
সাধনস�দ্হীন  এবং  �ত্যন্তররক্তিহত।  গসই  আক্তিম  গতামার  পাদমূদেল
র্শর= গ্রহ= কক্তির ॥১৩॥

শ্রীভ�বতঃ কৃপাবদেলাকনদেমবাশ্রয়দাতৃত্বম্—
অক্তিবদেবক-gনান্ধক্তিদঙু্মদেT বহুধা সন্ততদুঃTবক্তির্ষ�ক্তি=।

ভ�বন্ ভবদুক্তিদ্দ�দেন পথস্খক্তিলতং মামবদেলাকয়াচু্যত ॥১৪॥
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শ্রীর্যামুনাচার্য�্যস্য
শ্রীভ�বাদেনর কৃপাবদেলাকনই আশ্রয়দান—

গহ ভ�বন্, অক্তিবদেবকরূপ গমgসমূহ ক্তিদঙ্মগুল অন্ধকার কক্তিরয়া 
ক্তিনরন্তর বহুপ্রকার দুঃT বর্ষ�= কক্তিরদেতদেF। এতাদৃর্শ সংসার-দুদের্য�াদে� 
আক্তিম পথভ্রষ্ট। গহ অচু্যত, আমাদেক অবদেলাকন কর ॥১৪॥

জীবস্য ভ�বৎপাল্যত্বং স্বরূপত এব ক্তিসদ্ধম্—
তদহং ত্বদৃদেত ন নাথবান্ মদৃদেত ত্বং দয়নীয়বান্ন চ।

ক্তিবক্তিধক্তিনক্তির্ম্ম�তদেমতদeয়ং ভ�বন্ পালয় মাস্ম জীহয় ॥১৫॥
শ্রীর্যামুনাচার্য�্যস্য

জীদেবর ভ�বৎপাল্যত্ব স্বরূপতই ক্তিসদ্ধ—
গহ ভ�বন্, র্যTন তুক্তিম ব্যতীত আক্তিম সনাথ হইদেত পাক্তির না ও 

আক্তিম ব্যতীত তুক্তিমও দয়াপাত্রবান্ হইদেত পার না এবং আমাদেদর এই 
সম্বন্ধ ক্তিবধাতা-ক্তিনক্তির্ম্ম�ত, তTন গহ 1াকুর, আমাদেক পালন কর, পক্তিরত্যা� 
কক্তিরও না ॥১৫॥

প্রপন্নস্য ক্তিবক্তিবধদেসবাসম্বন্ধঃ—
ক্তিপতা ত্বং মাতা ত্বং দক্তিয়ত-তনয়স্ত্বং ক্তিপ্রয়সুহৃ-

ত্ত্বদেমব ত্বং ক্তিমত্রং গুরুরক্তিপ �ক্তিতশ্চাক্তিস জ�তাম্।
ত্বদীয়স্ত্বদৃ্ভত্যস্তব পক্তিরজনস্তদ্গক্তিতরহং
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প্রপন্নচৈশ্চবং স ত্বহমক্তিপ তচৈববাক্তিস্ম ক্তিহ ভরঃ ॥১৬॥
শ্রীর্যামুনাচার্য�্যস্য

প্রপন্ন ব্যক্তি&র ক্তিবক্তিভন্ন ভ�বৎদেসবা-সম্বন্ধ—
তুক্তিম জ�দেতর ক্তিপতা ও মাতা,  তুক্তিম জ�দেতর ক্তিপ্রয়পুত্র ও ক্তিপ্রয়

সুহৃৎ এবং ক্তিমত্র, তুক্তিমই জ�দেতর গুরু ও জ�দেতর �ক্তিত। আর আক্তিমও
গতামারই,  গতামার  পাল্য,  গতামার  পক্তিরজন।  তুক্তিমই  আমার  �ক্তিত,

গতামারই আক্তিম র্শর=া�ত ও গসই আক্তিম গতামার ভারস্বরূপ ॥১৬

ভ�বতচৈশ্চতন্যচ¹স্য পক্তিততপালকত্বম্—
সংসারদুঃTজলদেধৌ পক্তিততস্য কাম-

গক্রাধাক্তিদ-নক্রমকচৈরঃ কবলীকৃতস্য।
দুর্ব্ব�াসনা-ক্তিন�ক্তিড়তস্য ক্তিনরাশ্রয়স্য

নৈচতন্যচ¹ মম গদক্তিহ পদাবলম্বম্ ॥১৭॥
শ্রীপ্রদেবাধানন্দপাদানাং

ভ�বান্ শ্রীচৈচতন্যচদে¹র পক্তিততজনপালকত্ব—
গহ নৈচতন্যচ¹, আক্তিম সংসারদুঃTসা�দের পক্তিতত, কামদেক্রাধাক্তিদ-

নক্রমকর-কবক্তিলত, দুর্ব্ব�াসনা-রৃ্শঙ্খক্তিলত ও ক্তিনরাশ্রয়। আমাদেক গতামার 
পদাবলম্বন প্রদান কর ॥১৭॥

ক্তিনরার্শস্যাক্তিপ আর্শাপ্রদং গ�ৌরর্শর=ম্—
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হা হন্ত হন্ত পরদেমার্ষরক্তিচত্তভূদেমৌ
ব্যথ�ীভবক্তিন্ত মম সাধনদেকাটদেয়াঽক্তিপ।
সর্ব্ব�াত্মনা তদহমদু্ভতভক্তি&বীজং

শ্রীদে�ৌরচ¹চর=ং র্শর=ং কদেরাক্তিম ॥১৮॥
শ্রীপ্রদেবাধানন্দপাদানাং

শ্রীদে�ৌরচদে¹র র্শর= ক্তিনরাদের্শরও আর্শাপ্রদ—
হায়,  হায়,  আমার  অত্যন্ত  কক্তি1ন  হৃদয়দেক্ষদেত্র  গকাক্তিট  গকাক্তিট

সাধনও ব্যথ� হইদেতদেF। তাই আক্তিম সর্ব্ব�ান্তঃকরদে= আশ্চর্য�্য ভক্তি&বীদেজর
আকর শ্রীদে�ৌরচ¹চরদে= র্শর= গ্রহ= কক্তিরদেতক্তিF ॥১৮॥

শ্রীকৃষ্ণচৈচতন্যপ্রপন্নস্য নৈবরা�্যাক্তিদভক্তি&পক্তিরকরক্তিসক্তিদ্ধঃ—
নৈবরা�্য-ক্তিবদ্যা-ক্তিনজভক্তি&দের্যা�-ক্তির্শক্ষাথ�দেমকঃ পুরুর্ষঃ পুরা=ঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈচতন্যর্শরীরধারী কৃপামু্বক্তিধর্য�স্তমহং প্রপদেদ্য ॥১৯॥

শ্রীসার্ব্ব�দেভৌমপাদানাং
শ্রীচৈচতন্যচরদে= র্শর=া�দেতর নৈবরা�্যাক্তিদ ভক্তি&পক্তিরকর-ক্তিসক্তিদ্ধ—

“নৈবরা�্য,  ক্তিবদ্যা  ও  ক্তিনজ  ভক্তি&দের্যা�  ক্তির্শক্ষা  ক্তিদবার  জন্য
শ্রীকৃষ্ণচৈচতন্য-রূপধারী  একটী  সনাতন  পুরুর্ষ—সর্ব্ব�দা  কৃপাসমুদ্র,

তাঁহার প্রক্তিত আক্তিম প্রপন্ন হই” ॥১৯॥

শ্রীকৃষ্ণচৈচতন্যপ্রপক্তিত্তদেরব রু্য�ধর্ম্ম�ঃ—
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অন্তঃকৃষ্ণং বক্তিহদে� রং দক্তির্শ�তাOাক্তিদচৈবভবম্।
কদেলৌ সঙ্কীত্ত�নাচৈদ্যঃ স্ম কৃষ্ণচৈচতন্যমাক্তিশ্রতাঃ ॥২০॥

শ্রীজীবপাদানাং
শ্রীচৈচতন্যচর=-প্রপক্তিত্তই রু্য�ধর্ম্ম�—

“অO-উপাOাক্তিদ-নৈবভব-লক্তিক্ষত, ক্তিভতদের সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, বাদেহ্য 
গ�ৌরস্বরূপ কৃষ্ণচৈচতন্যদেক কক্তিলরু্যদে� সঙ্কীত্ত�নাক্তিদ অদেOর দ্বারা আশ্রয় 
কক্তিরদেতক্তিF” ॥২০॥

শ্রীচৈচতন্যাক্তিশ্রতস্য পরমপুমথ�প্রাক্তিপ্তঃ—
গর্যাঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং দয়ালু-

রুল্লাgয়ন্নপ্যকদেরাৎ প্রমত্তম্।
স্বদেপ্রমস�ৎসুধয়াদু্ভদেতঽহং

শ্রীকৃষ্ণচৈচতন্যমমুং প্রপদেদ্য ॥২১॥
শ্রীকৃষ্ণদাসপাদানাং

শ্রীচৈচতন্যাক্তিশ্রদেতর পরমপুমথ�প্রাক্তিপ্ত—
“গর্য  দয়ালুপুরুর্ষ  অজ্ঞানমত্ত  জ�ৎদেক  অজ্ঞান-ব্যাক্তিধ  হইদেত

গমাচন করতঃ স্বীয় গপ্রমস�ৎসুধাদ্বারা প্রমত্ত কক্তিরয়াক্তিFদেলন, আক্তিম গসই
অদু্ভতদেচষ্ট শ্রীকৃষ্ণচৈচতদেন্যর র্শর=াপন্ন হই” ॥২১॥

শ্রুক্তিতক্তিবমৃ�্য-শ্রীহক্তিরনাম-সংশ্রয়=দেমব পরমমু&ানাং ভজনম্—
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ক্তিনক্তিTলশ্রুক্তিতদেমৌক্তিলরত্নমালা-
দু্যক্তিত-নীরাক্তিজতপাদপঙ্কজান্ত।
অক্তিত মু&কুচৈলরুপাস্যমান!

পক্তিরতস্ত্বাং হক্তিরনাম সংশ্রয়াক্তিম ॥২২॥
শ্রীরূপপাদানাং

সমস্ত শ্রুক্তিতর লক্ষ্যস্থল শ্রীহক্তিরনামাশ্রয়ই পরম মু&�দে=র ভজন—
“ক্তিনক্তিTল গবদেদর ক্তির্শদেরাভা�—উপক্তিনর্ষদ্রূপ রত্নমালার প্রভাক্তিনকর

দ্বারা গতামার পদকমদেলর গর্শর্ষসীমা ক্তিনরন্তর নীরাক্তিজত হইদেতদেF। গহ 
হক্তিরনাম, তুক্তিম মু&কুদেলর (ক্তিনবৃত্ততর্ষ� নারদ শুকাক্তিদ) দ্বারা ক্তিনরন্তর 
উপাক্তিসত হইদেতF। অতএব গহ হক্তিরনাম! আক্তিম সর্ব্ব�দেতাভাদেব গতামার 
র্শর= গ্রহ= কক্তিরদেতক্তিF” ॥২২॥

ইক্তিত শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃদেত শ্রীভ&বচনামৃতান্ত��তং
গ�াপৃ্তদেত্ব বর=ং নাম র্ষদেষ্ঠাঽধ্যায়ঃ।
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শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

সপ্তদেমাঽধ্যায়ঃ

শ্রীভ&বচনামৃতম্

আত্মক্তিনদেক্ষপঃ
 

হদেরৌ গদহাক্তিদশুদ্ধাত্মপর্য�্যন্তস্য সমপ�=ম্।
এব ক্তিনঃদের্শর্ষরূদেপ= হ্যাত্মক্তিনদেক্ষপ উচ্যদেত ॥১॥

আত্মাথ�দেচষ্টারূ্শন্যত্বং কৃষ্ণাচৈথ�কপ্রয়াসকম্।
অক্তিপ তন্ন্যস্তসাধ্যত্বসাধনত্বঞ্চ তৎফলম্ ॥২॥
এবং ক্তিনক্তিক্ষপ্য চাত্মানং স্বনাথচর=ামু্বজাৎ।

নাকষু্ট�ং র্শকু্নয়াচ্চাক্তিপ সদা তন্ময়তাং ভদেজৎ ॥৩॥
শ্রীহক্তিরপাদপদেদ্ম গদহাক্তিদ হইদেত শুদ্ধ আত্মা পর্য�্যন্ত ক্তিনঃদের্শর্ষরূদেপ

সমপ�=দেকই  ‘আত্মক্তিনদেক্ষপ’  কদেহ।  স্বক্তিনক্তিমত্ত  গচষ্টা-ত্যা�  এ  একমাত্র
কৃদেষ্ণর  ক্তিনক্তিমত্তই  গচষ্টার্শীলতা;  এমন  ক্তিক  ক্তিনজ  সাধ্য-সাধন  পর্য�্যন্তও
কৃদেষ্ণর উপদেরই ক্তিনভ�র করা—ইহার ফল স্বরূপ। এইরূদেপ ক্তিনজ নাদেথর
চর=পদেদ্ম  আপনাদেক  ক্তিনদেক্ষপ  কক্তিরয়া  তথা  হইদেত  আর  Fাড়াইদেত
পাদেরন না এবং সর্ব্ব�দা তন্ময়তাই ভজনা কদেরন ॥১-৩॥
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আত্মক্তিনদেক্ষপশ্চাত্মক্তিনদেবদনরূপম্—
কৃষ্ণায়াক্তিপ�তদেদহস্য ক্তিনর্ম্ম�মস্যানহঙৃ্কদেতঃ।

মনসস্তৎস্বরূপত্বং সৃ্মতমাত্মক্তিনদেবদনম্ ॥৪॥
গকর্ষাক্তিঞ্চৎ

আত্মক্তিনদেক্ষপ আত্মক্তিনদেবদনরূপ—
“শ্রীকৃদেষ্ণর  গসবায়  তাহঁারই  প্রীক্তিতবাঞ্ছায়  ক্তির্যক্তিন  গদহ  উৎস��

কক্তিরয়াদেFন,  ক্তির্যক্তিন  তক্তিদতর  ক্তিবর্ষদেয়  মমতারূ্শন্য  এবং  ক্তিনরহঙ্কার,  গসই
কৃষ্ণ�ত-ক্তিচত্ত  জদেনর  মদেন  গর্য  ভ�বৎস্বরূপতা  (অথ�াৎ  ভ�বৎ
সুTতাৎপদের্য�্য  আত্মসুT-গচষ্টারাক্তিহত্য),  তাহাই  ‘আত্ম-ক্তিনদেবদন’  বক্তিলয়া
অক্তিভক্তিহত হয়” ॥৪॥

তত্র গচশ্বরাক্তিতসামথ�্যক্তিবশ্বাসত্বম্—
ঈশ্বরস্য তু সামথ�্যান্নালভ্যং তস্য ক্তিবদ্যদেত।

তক্তিস্মন্ ন্যস্তভরঃ গর্শদেত তৎকচৈর্ম্ম�ব সমাচদেরৎ ॥৫॥
শ্রীব্যাসপাদানাং

গসTাদেন ঈশ্বদেরর অক্তিতসামদেথ�্য ক্তিবশ্বাস—
ঈশ্বদেরর  সামদেথ�্য  তাহঁার  অলভ্য  ক্তিকFুই  নাই।  ক্তির্যক্তিন  তাঁহাদেত

সমস্ত ক্তিনভ�র কক্তিরয়া ক্তিনজ গচষ্টারক্তিহত হন, ক্তিতক্তিন তাঁহারই কার্য�্য স�াদন
কদেরন ॥৫॥
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তদ্র্যন্ত্রদেমবাত্মানমনুভবক্তিত—
র্যৎ কৃতং র্যৎ কক্তিরর্ষ্যাক্তিম তৎ সর্ব্ব�ং ন ময়া কৃতম্।

ত্বয়া কৃতন্তু ফলভুক্ ত্বদেমব মধুসূদন ॥৬॥
শ্রীকুলদের্শTরস্য

ক্তিনক্তিক্ষপ্তাত্মা আপনাদেক ভ�বদ্র্যন্ত্রমাত্র অনুভবকারী—
গহ  মধুসূদন!  আক্তিম  র্যাহা  কক্তিরয়াক্তিF,  র্যাহা  কক্তিরব,  গসই  সব

আমার নদেহ। উহা গতামার কৃত, তুক্তিমই উহার ফলদেভা�ী ॥৬॥

হৃক্তিদ তক্তিন্নরু্য&ত্বানুভবান্ন ক্তিমথ্যাচারঃ—
গকনাক্তিপ গদদেবন হৃক্তিদ ক্তিস্থদেতন

র্যথা ক্তিনরু্যদে&াঽক্তিস্ম তথা কদেরাক্তিম ॥৭॥
গ�ৌতমীয়তদেন্ত্র

হৃদদেয় তৎদেপ্রর=া অনুভূত হওয়ায় ক্তিমথ্যাচাদেরর অবকার্শাভাব—
গকান গদবতা দ্বারা গর্যরূপ ক্তিনরু্য& হইদেতক্তিF, গসইরূপ কক্তিরদেতক্তিF ॥৭॥

গ�াক্তিবন্দং ক্তিবনা তত্র সর্ব্ব�াত্মনা নান্যভাবঃ—
গ�াক্তিবন্দং পরমানন্দং মুকুন্দং মধুসূদনম্।

ত্যক্ত্বান্যং নৈব ন জানাক্তিম ন ভজাক্তিম স্বরাক্তিম ন ॥৮॥
শ্রীব্যাসপাদানাং
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গসTাদেন গ�াক্তিবন্দ ব্যতীত কায়মদেনাবাদেক্য অন্যভাব নাই—
পরমানন্দ,  মুকুন্দ,  মধুসূদন,  গ�াক্তিবন্দা  ব্যতীত  আক্তিম  অন্য

কাহাদেকও জাক্তিন না, ভজনা কক্তির না বা স্মর=ও কক্তির না ॥৮॥

সর্ব্ব�চৈত্রবাভীষ্টদেদব-দর্শ�নম্—
ইদেতা নৃক্তিসংহঃ পরদেতা নৃক্তিসংদেহা, র্যদেতা র্যদেতা র্যাক্তিম তদেতা নৃক্তিসংহঃ।
বক্তিহনৃ�ক্তিসংদেহা হৃদদেয় নৃক্তিসংদেহা নৃক্তিসংহমাক্তিদং র্শর=ং প্রপদেদ্য ॥৯॥

গকর্ষাক্তিঞ্চৎ
সর্ব্ব�ত্রই অভীষ্টদেদদেবর দর্শ�ন—

“এক্তিদদেক  নৃক্তিসংহ,  ওক্তিদদেক  নৃক্তিসংহ,  গর্যTাদেন  গর্যTাদেন  র্যাই,

গসইTাদেন নৃক্তিসংহ,  বাক্তিহদের নৃক্তিসংহ,  আর হৃদদেয় নৃক্তিসংহ,—এবক্তিম্বধ গসই
আক্তিদ-নৃক্তিসংদেহর আক্তিম র্শর=াপন্ন হইলাম” ॥৯॥

অন্যাক্তিভসক্তিন্ধবক্তির্জ্জ�তা স্থাক্তিয়রক্তিতদেরব স্যাৎ—
নাদেথ ধাতক্তির গভাক্তি�দেভা�র্শয়দেন নারায়দে= মাধদেব
গদদেব গদবকীনন্দদেন সুরবদের চক্রায়ুদেধ র্শাক্তিO�ক্তি=।
লীলাদের্শর্ষ-জ�ৎ-প্রপঞ্চ-জ1দের ক্তিবদেশ্বশ্বদের শ্রীধদের

গ�াক্তিবদেন্দ কুরু ক্তিচত্তবৃক্তিত্তমচলামচৈন্যস্তু ক্তিকং বত্ত�চৈনঃ ॥১০॥
শ্রীকুলদের্শTরস্য

সর্ব্ব�প্রকার অক্তিভসক্তিন্ধবক্তির্জ্জ�ত স্থায়ী রক্তিতর উৎপক্তিত্ত—
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ক্তির্যক্তিন গতামার নাথ,  ক্তির্যক্তিন ক্তিবধাতা,  অনন্তর্শয়ন,  নারায়=,  মাধব,

গদবতা,  গদবকীনন্দন,  সুরদেশ্রষ্ঠ,  চক্রপাক্তি=,  র্শাO�ী,  ক্তিবদেশ্বাদর,  ক্তিবদেশ্বশ্বর,

শ্রীকৃষ্ণ ও গ�াক্তিবন্দ প্রভৃক্তিত নামলীলাময়, তাহঁাদেতই গতামার অচলা মক্তিত
অপ�= কর। অন্য লাদেভ প্রদেয়াজন ক্তিক? ১০॥

পরমাত্মক্তিন স্বাত্মাপ�=দেমব সর্ব্ব�থা গবদতাৎপর্য�্যম্—
ধর্ম্ম�াথ�কাম ইক্তিত গর্যাঽক্তিভক্তিহতক্তিস্ত্রব��

ঈক্ষাত্রয়ী নয়-দদেমৌ ক্তিবক্তিবধা চ বাত্ত�া।
মদেন্য তদেদতদক্তিTলং ক্তিন�মস্য সত্যং

স্বাত্মাপ�=ং স্বসুহৃদঃ পরমস্য পুংসঃ ॥১১॥
শ্রীপ্রহ্লাদস্য

আত্মক্তিনদেবদনই সর্ব্ব�থা গবদতাৎপর্য�্য—
“ধর্ম্ম�,  অথ�  এবং কাম,  এই ক্তিতনক্তিট ক্তিত্রব��  বক্তিলয়া অক্তিভক্তিহত।

তন্নদেধ্য আত্মক্তিবদ্যা,  কর্ম্ম�ক্তিবদ্যা,  তক�,  দ�নীক্তিত এবং কৃক্তির্ষ প্রভৃক্তিত ক্তিবক্তিবধ
জীক্তিবকা,  এই  সমস্তই  নৈত্রগু=্যক্তিবর্ষয়  গবদেদর  প্রক্তিতপাদ্য;  সুতরাং
ইহাক্তিদ�দেক  আক্তিম  নশ্বর  বক্তিলয়া  মদেন  কক্তির;  পক্ষান্তদের  পরমপুরুর্ষ
শ্রীক্তিবষু্ণদেত গর্য আত্মক্তিনদেবদন,  উহাদেকই আক্তিম র্যথাথ� সত্য বক্তিলয়া মদেন
কক্তিরয়া থাক্তিক” ॥১১॥

আত্মক্তিনদেক্ষপ-পদ্ধক্তিতঃ—
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অপরাধ-সহস্র-ভাজনং পক্তিততং ভীমভবা=�দেবাদদের।
অ�ক্তিতং র্শর=া�তং হদের কৃপয়া গকবলমাত্মসাৎ কুরু ॥১২॥

শ্রীর্যামুনাচার্য�্যস্য
আত্মক্তিনদেবদদেনর প্র=ালী—

গহ  হদের,  সহস্র  অপরাধকারী  গgার  ভবসা�র-মদেধ্য  পক্তিতত
�ত্যন্তর-রূ্শন্য এই র্শর=া�ত জনদেক গকবল করু=াপর হইয়া আত্মসাৎ
কর ॥১২॥

অত্র গকক্তিচদেদ্দহাপ�=দেমবাত্মাপ�=ক্তিমক্তিত মন্যদেন্ত—
ক্তিচন্তাং কুর্য�্যান্ন রক্ষাচৈয় ক্তিবক্রীতস্য র্যথা পদের্শাঃ।

তথাপ�য়ন্ হদেরৌ গদহং ক্তিবরদেমদস্য রক্ষ=াৎ ॥১৩॥
গকর্ষাক্তিঞ্চৎ

এTাদেন গকহ গকহ গদহাপ�=দেকই আত্মাপ�= মদেন কক্তিরয়া থাদেকন—
ক্তিবক্রীত পশু সম্বদেন্ধ গর্যরূপ রক্ষ=াদেবক্ষদে=র ক্তিচন্তা করা হয় না,

তদ্রূপ শ্রীহক্তিরপাদপদেদ্ম গদহ অপ�= কক্তিরয়া উহার রক্ষ=াদেবক্ষ= হইদেত
ক্তিবরত হইদেব ॥১৩॥

গু=াতীত শুদ্ধদেক্ষত্রজ্ঞচৈস্যব সমক্তিপ�তদেত্বাপলক্তিব্ধঃ—
বপুরাক্তিদরু্ষ গর্যাঽক্তিপ গকাঽক্তিপ বা গু=দেতাঽসাক্তিন র্যথাতথাক্তিবধঃ।
তদহং তব পাদপদ্মদেয়া- রহমচৈদ্যব ময়া সমক্তিপ�তঃ ॥১৪॥
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শ্রীর্যামুনাচার্য�্যস্য
গু=াতীত শুদ্ধ গক্ষত্রদেজ্ঞর ভ�বক্তিন্নদেবদন-গর্যা�্যতার অনুভব—

“গদহাক্তিদ  ক্তিবর্ষদেয়  আমার  গর্য  গকান  আT্যাই  হউক না  গকন,

অথবা  গু=ক্তিবচাদের  আমার  গর্য  গকান  পক্তিরচয়ই  হউক না  গকন,  গহ
ভ�বন্, আক্তিম অদ্যই আমার এই অহংবুক্তিদ্ধ গতামার শ্রীপাদপদেদ্ম সমপ�=
কক্তিরলাম” ॥১৪॥

আত্মাপ�=স্য দৃষ্টান্তঃ—
তদেন্ম ভবান্ Tলু বৃতঃ পক্তিতরO জায়া-
মাত্মাক্তিপ�তশ্চ ভবদেতাঽত্র ক্তিবদেভা ক্তিবদেধক্তিহ।

মা বীরভা�মক্তিভমর্শ�তু নৈচদ্য আরাদ্
গ�ামায়ুবনৃ্ম�পদেতব�ক্তিলমমু্বজাক্ষ ॥১৫॥

শ্রীরুক্তিó=ীদেদব্যাঃ
আত্মাপ�দে=র দৃষ্টান্ত—

“গহ ক্তিবদেভা,  গহ কমলদেলাচন,  আক্তিম আপনাদেক পক্তিতরূদেপ বর=
এবং আত্মসমপ�= কক্তিরয়াক্তিF;  অতএব আপক্তিন এTাদেন আক্তিসয়া আমাদেক
পত্নীরূদেপ গ্রহ= কক্তিরদেবন। ক্তিসংদেহর আহার্য�্য  রৃ্শ�াদেলর  গ্রহদে=র ন্যায়
আপনার গভা�্য আমাদেক গর্যন ক্তির্শশুপাল আক্তিসয়া সত্বর স্পর্শ� না কদের”
॥১৫॥
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তত্র শুদ্ধাহঙ্কারস্য পক্তিরচয়সমৃদেদ্ধরক্তিভব্যক্তি&ঃ—
নাহং ক্তিবদেপ্রা ন চ নরপক্তিতন�াক্তিপ নৈবদের্শ্যা ন রূ্শদেদ্রা
নাহং ব=�ী ন চ �ৃহপক্তিতদেন�া বনদেস্থা র্যক্তিতব�া।

ক্তিকন্তু গপ্রাদ্যক্তিন্নক্তিTলপরমানন্দপূ=�মৃতাদেব্ধ-

গ��াপীভতু্ত�ঃ পদকমলদেয়াদ�াসদাসানুদাসঃ ॥১৬॥
শ্রীশ্রীভ�বতচৈশ্চতন্যচ¹স্য

এ ক্তিবর্ষদেয় ক্তিবশুদ্ধ অহঙ্কাদেরর পক্তিরচয় সমৃক্তিদ্ধর সুস্পষ্ট প্রকার্শ—
“আক্তিম ব্রাহ্ম= নই, ক্ষক্তিত্রয় রাজা নই, নৈবর্শ্য বা শুদ্র নই, অথবা

ব্রহ্মচারী নই,  �ৃহস্থ নই,  বানপ্রস্থ নই,  সন্ন্যাসীও নই;  ক্তিকন্তু উন্মীক্তিলত
(অথ�াৎ  ক্তিনত্য  স্বতঃপ্রকার্শমান)  ক্তিনক্তিTল  পরমানন্দপূ=�  অমৃত-সমুদ্ররূপ
শ্রীকৃদেষ্ণর পদকমদেলর দাসানুদাস বক্তিলয়া পক্তিরচয় ক্তিদই” ॥১৬॥

ঔপাক্তিধকধর্ম্ম�সম্বন্ধদেXদশ্চ—
সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবদেতা গভা ¥ান তুভ্যং নদেমা

গভা গদবাঃ ক্তিপতরশ্চ তপ�=ক্তিবদেধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্।
র্যত্র ক্বাক্তিপ ক্তিনর্ষদ্য র্যাদবকুদেলাত্তংসস্য কংসক্তিদ্ধর্ষঃ

স্মারং স্মারমgং হরাক্তিম তদলং মদেন্য ক্তিকমদেন্যন গম ॥১৭॥
শ্রীমাধদেব¹পুরীপাদানাং

ঔপাক্তিধক ধর্ম্ম�সম্বদেন্ধর গFদন—
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“গহ  সন্ধ্যা-বন্দন,  গতামার  মOল  হউক;  গহ  ¥ান,  গতামাদেক
নমস্কার;  গহ  গদব�=,  গহ  ক্তিপতৃ�=,  আক্তিম  তপ�=ক্তিবক্তিধপালদেন  অক্ষম,

আমাদেক  ক্ষমা  কর।  গর্য  গকান  স্থাদেন  উপদেবর্শন  কক্তিরয়া  আক্তিম
র্যদুকুলভূর্ষ=  কংসাক্তিরদেক  স্মর=  কক্তিরদেত  কক্তিরদেত  পাপ  হর=  কক্তিরব,

ইহাই র্যদেথষ্ট মদেন কক্তিরদেতক্তিF। অদেন্য আর আমার প্রদেয়াজন ক্তিক?” ১৭॥

অদেলৌক্তিককভাদেবাদদেয় গলৌক্তিককক্তিবচারতুXত্বম্—
মুগ্ধং মাং ক্তিন�দন্তু নীক্তিতক্তিনপু=া ভ্রান্তং মুহুচৈব�ক্তিদকা
মন্দং বান্ধবসঞ্চয়া জড়ক্তিধয়ং মু&াদরাঃ গসাদরাঃ।
উন্মত্তং ধক্তিনদেনা ক্তিবদেবকচতুরাঃ কামং মহাদাক্তিম্ভকং

গমা&ুং ন ক্ষমদেত মনা�ক্তিপ মদেনা গ�াক্তিবন্দপাদসৃ্পহাম্ ॥১৮॥
মাধবস্য

অদেলৌক্তিকক কৃষ্ণরক্তিতর উদদেয় গলাকমত তুXীকৃত—
নীক্তিতক্তিনপু=  ব্যক্তি&�=  আমাদেক  গমাহগ্রস্ত  বক্তিলদেত  হয়  বলুন।

নৈবক্তিদক�= আমাদেক বারম্বার ভ্রন্ত বক্তিলদেত থাকুন; বনু্ধ�= আমাদেক মন্দ
বদেলন বলুন, সদেহাদর�= আদর ত্যা� কক্তিরয়া আমাদেক জড়বুক্তিদ্ধ বক্তিলদেত
থাকুন;  ধনবান�= আমাদেক উন্মাদ  বলুন,  আর ক্তিবদেবকচতুর  জন�=
প্রচুর  পক্তিরমাদে=  আমাদেক  মহাদাক্তিম্ভক  আT্যা  প্রদান  করুন,  তথাক্তিপ
আমার মন শ্রীদে�াক্তিবন্দচর=সৃ্পহা ক্তিকক্তিঞ্চন্মাত্রও পক্তিরত্যা� কক্তিরদেত সমথ�
হইদেতদেF না ॥১৮॥
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হক্তিররসপানমত্তানাং জনমতক্তিবচাদের নাবকার্শঃ—
পক্তিরবদতু জদেনা র্যথা তথায়ং

ননু মুTদেরা ন বয়ং ক্তিবচারয়ামঃ।
হক্তির-রস-মক্তিদরা-মদাক্তিতমত্তা

ভুক্তিব ক্তিবলু1াম নটাম ক্তিনক্তির্ব্ব�র্শামঃ ॥১৯॥
শ্রীসার্ব্ব�দেভৌমপাদানাং

হক্তিরদেসবানন্দমদেগ্নর গলাকমত-ক্তিবচাদেরর অনবকার্শ—
মুTর গলাক গর্যTাদেন গসTাদেন ক্তিনন্দা কক্তিরদেত থাকুক, ক্তিকন্তু তাহা

আমরা  ক্তিবচার  কক্তিরব  না।  হক্তিররসমক্তিদরা-পাদেন  পরম  উন্মত্ত  হইয়া
আমরা নৃত্য কক্তিরব, ভূক্তিমদেত লুক্তিণ্ঠত ও মূক্তিX�ত হইব ॥১৯॥

বহুমাক্তিনতাচৈদ্বতানন্দক্তিসংহাসনাৎ  ব্রজরসgনমূদেত্ত�শ্চরদে=
লুণ্ঠনরূপমাত্মক্তিনদেক্ষপ=ম্—

অচৈদ্বতবীথী-পক্তিথচৈকরুপাস্যাঃ স্বানন্দ-ক্তিসংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ।
হদে1ন গকনাক্তিপ বয়ং র্শদে1ন দাসীকৃতা গ�াপবধূক্তিবদেটন ॥২০॥

শ্রীক্তিবল্বমOলস্য
বহুমাক্তিনত অচৈদ্বতানন্দ-ক্তিসংহাসন হইদেত ব্রজরসমূক্তিত্ত� শ্রীকৃদেষ্ণর পদরদেজ 
লুণ্ঠনরূপ আত্মক্তিনদেক্ষপ—

112



শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

“অচৈদ্বতমাদে��র পক্তিথক�= দ্বারা উপাস্য, আর আত্মানন্দ-ক্তিসংহাসন
হইদেত দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও আক্তিম গকান গ�াপবধূল�ট র্শ1 কতৃ্ত�ক 
হ1ক্রদেম দাসীরূদেপ পক্তির=ত হইয়াক্তিF” ॥২০॥

অনুগ্রহক্তিনগ্রহাদেভদেদন গসব্যানুরা� এব আত্মক্তিনদেক্ষপঃ—
ক্তিবরচয় মক্তিয় দ�ং দীনবদেন্ধা দয়াম্বা

�ক্তিতক্তিরহ ন ভবত্তঃ কাক্তিচদন্যা মমাক্তিস্ত।
ক্তিনপততু র্শতদেকাক্তিটক্তিন�ভ�রং বা নবাম্ভ-

স্তদক্তিপ ক্তিকল পদেয়াদঃ সূ্তয়দেত চাতদেকন ॥২১॥
শ্রীরূপপাদানাং

ক্তিনগ্রহানুগ্রহাদেভদেদ গসব্যানুরা�ই আত্মক্তিনদেক্ষপ—
গহ দীনবদেন্ধা, আমার প্রক্তিত দ�ই ক্তিবধান কর বা দয়াই কর, এ 

সংসাদের গতামা ক্তিভন্ন আমার অন্য গকান �ক্তিত নাই। বজ্রপতনই হউক 
বা প্রচুর নবামু্বধারা-বর্ষ�=ই হউক, চাতক সর্ব্ব�দা গমদেgরই স্তুক্তিত �ান 
কক্তিরয়া থাদেক ॥২১॥

ব্রজরসল�টস্য নৈস্বরাচাদেরষ্বাত্মক্তিনদেক্ষপচৈস্যব পরদেমাৎকর্ষ�ঃ—
আক্তি�র্ষ্য বা পাদরতাং ক্তিপনষু্ট মা-
মদর্শ�নান্মর্ম্ম�হতাং কদেরাতু বা।
র্যথা তথা বা ক্তিবদধাতু ল�দেটা
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মৎপ্রা=নাথস্তু স এব নাপরঃ ॥২২॥
শ্রীশ্রীভ�বতচৈশ্চতন্যচ¹স্য

ব্রজরসল�ট শ্রীকৃদেষ্ণর নৈস্বরাচাদের আত্মক্তিনদেক্ষপই সদের্ব্ব�াৎকৃষ্ট—
“এই পাদরতা দাসীদেক কৃষ্ণ আক্তিলOন পূর্ব্ব�ক গপর্ষ= করুন অথবা
অদর্শ�ন  দ্বারা  মর্ম্ম�াহতই  করুন;  ক্তির্যক্তিন  ল�টপুরুর্ষ,  আমার  প্রক্তিত
গর্যরূপই ক্তিবধান  করুন না  গকন,  ক্তিতক্তিন  অপর  গকহ  ন’ন,  আমারই
প্রা=নাথ” ॥২২॥

মদেহৌদার্য�্যলীলাময়শ্রীচৈচতন্যচর=াত্মক্তিনদেক্ষপস্য পরমত্বম্—
পাত্রাপাত্রাক্তিবচার=াং ন কুরুদেত ন স্বং পরং বীক্ষদেত
গদয়াদেদয়-ক্তিবমর্শ�দেকা ন ক্তিহ ন বা কালপ্রতীক্ষঃ প্রভুঃ।

সদেদ্যা র্যঃ শ্রবদে=ক্ষ=-প্র=মন-ধ্যানাক্তিদনা দুল্ল�ভং
দদেত্ত ভক্তি&রসং স এব ভ�বান্ গ�ৌরঃ পরং গম �ক্তিতঃ ॥২৩॥

শ্রীপ্রদেবাধানন্দপাদানাং
মদেহৌদার্য�্যলীলাময় শ্রীচৈচতন্যচরদে= আত্মক্তিনদেক্ষদেপর পরমতা—

গর্য প্রভু পাত্রাপাদেত্রর ক্তিবচার কদেরন না, স্ব-পর-গভদ দর্শ�ন কদেরন
না,  গদয় বা অদেদয় ক্তিবচার কদেরন না,  কালাকাল প্রতীক্ষা কদেরন না,
শ্রব=,  দর্শ�ন,  প্র=াম ও ধ্যানাক্তিদ দ্বারা দুল্ল�ভ ভক্তি&রস ক্তির্যক্তিন সদ্য সদ্য
দান কদেরন—গসই ভ�বান্ গ�ৌরহক্তিরই আমার একমাত্র �ক্তিত ॥২৩॥
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ইক্তিত শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃদেত শ্রীভ&বচনামৃতান্ত��ত
আত্মক্তিনদেক্ষদেপা নাম সপ্তদেমাঽধ্যায়ঃ
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শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

অষ্টদেমাঽধ্যায়ঃ

শ্রীভ&বচনামৃতম্
কাপ�=্যম্

 

ভ�বন্ রক্ষ রচৈক্ষবমাত্ত�ভাদেবন সর্ব্ব�তঃ।
অসদেমার্দ্ধ্ব�দয়াক্তিসদেন্ধাহ�দেরঃ কারু=্যচৈবভবম্ ॥১॥
স্মরতাংশ্চ ক্তিবদের্শদের্ষ= ক্তিনজাক্তিতদের্শাচ্যনীতাম্।

ভ&ানামাক্তিত্ত�ভাবস্তু কাপ�=্যং কথ্যদেত বুচৈধঃ ॥২॥
গহ ভ�বন্ রক্ষ কর, রক্ষ রক—এই প্রকার আত্ত�ভাদেব অসদেমার্দ্ধ্ব�

করু=াসা�র  শ্রীহক্তিরর  করু=াপ্রভাব  সর্ব্ব�প্রকাদের  স্মর=কারী  এবং
ক্তিবদের্শর্ষ কক্তিরয়া  ক্তিনদেজর অক্তিত গর্শাচনীয়  হীনতা-স্মর=কারী  ভ&�দে=র
কাতরভাবদেক পক্তি�ত�= ‘কাপ�=্য’ বক্তিলয়া থাদেকন ॥১-২॥

শ্রীকৃষ্ণনাম-স্বরূপস্য পরমপাবনত্বং, জীবস্য দুচৈদ্দ�বঞ্চ—
নাম্নামকাক্তির বহুধা ক্তিনজসর্ব্ব�র্শক্তি&-

স্তত্রাক্তিপ�তা ক্তিনয়ক্তিমতঃ স্বরদে= ন কালঃ।
এতাদৃর্শী তব কৃপা ভ�বন্ মমাক্তিপ
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দুচৈদ্দ�বমীদৃর্শক্তিমহাজক্তিন নানুরা�ঃ ॥৩॥
শ্রীশ্রীভ�বতচৈশ্চতন্যচ¹স্য

ভ�বন্নাম পরম পক্তিবত্রকারী, ক্তিকন্তু জীদেবর দুচৈদ্দ�ব-রূপ বাধা—
“গহ ভ�বন্,  গতামার নামই জীদেবর সর্ব্ব�মOল ক্তিবধান কদেরন,

এইজন্যই গতামার ‘কৃষ্ণ’ ‘গ�াক্তিবন্দাক্তিদ’ বহুক্তিবধ নাম ক্তিবস্তার কক্তিরয়াF।
গসই নাদেম তুক্তিম স্বীয় সর্ব্ব�র্শক্তি& অপ�= কক্তিরয়াF এবং গসই নাম-স্মরদে=র
কালাক্তিদ ক্তিনয়ম (ক্তিবক্তিধ বা ক্তিবচার) কর নাই। প্রদেভা! জীদেবর পদেক্ষ এরূপ
কৃপা  কক্তিরয়া  তুক্তিম  গতামার  নামদেক সুলভ কক্তিরয়াF;  তথাক্তিপ  আমার
নামাপরাধরূপ  দুচৈদ্দ�ব  এরূপ  কক্তিরয়াদেF  গর্য,  গতামার  সুলভ  নাদেমও
আমার অনুরা� জক্তিন্মদেত গদয় না” ॥৩॥

উদু্বদ্ধ-স্বরূদেপ স্বভাব-কাপ�=্যম্—
পরমকারুক্তি=দেকা ন ভবৎপরঃ পরমদের্শাচ্যতদেমা ন চ মৎপরঃ।
ইক্তিত ক্তিবক্তিচন্ত্য হদের মক্তিয় পামদের র্যদুক্তিচতং র্যদুনাথ তদাচর ॥৪॥

কস্যক্তিচৎ
আত্মার জা�রদে= স্বাভাক্তিবক নৈদন্য—

গহ হদের, গতামার তুল্য পরম করু=াময় আর গকহ নাই এবং 
আমার অদেপক্ষা পরম গর্শাচনীয়দর্শাগ্রস্তও আর গকহ নাই। গহ র্যদুপদেত,

এই ক্তিবচার কক্তিরয়া এই পামদেরর প্রক্তিত র্যাহা উক্তিচত হয়, ক্তিবধান কর ॥
৪॥
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মায়াবর্শজীবস্য মায়াধীর্শকৃচৈপক�ক্তিতত্বম্—
নৈনতন্মনস্তব কথাসু ক্তিবকুণ্ঠনাথ

সম্প্রীয়দেত দুক্তিরতদুষ্টমসাধু তীব্রম্।
কামাতুরং হর্ষ�দের্শাকভচৈয়র্ষ=াত্ত�ং

তক্তিস্মন্ কথং তব �ক্তিতং ক্তিবমৃর্শাক্তিম দীনঃ ॥৫॥
শ্রীপ্রহ্লাদস্য

মায়াবর্শ জীদেবর মায়াধীর্শ-কৃপাই একমাত্র �ক্তিত—
“দুক্তিরত-দূক্তির্ষত-মন অসাধু মানস। 
কাম-হর্ষ�-গর্শাক-ভয়-এর্ষ=ার বর্শ।

তব কথারক্তিত ক্তিকদেস হইদেব আমার। 
ক্তিকদেস কৃষ্ণ তব লীলা কক্তিরব ক্তিবচার” ॥৫॥

কৃদেষ্ণানু্মT ক্তিচদেত্ত বদ্ধভাবস্য দুক্তির্ব্ব�লাস-পক্তিরচয়ঃ—
ক্তিজচৈহ্বকদেতাঽচু্যত ক্তিবকর্ষ�ক্তিত মাক্তিবতৃপ্তা
ক্তির্শদেõাঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রব=ং কুতক্তিশ্চৎ।
ঘ্রাদে=াঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্ম�র্শক্তি&-

ব�হ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গ�হপক্তিতং লুনক্তিন্ত ॥৬॥
শ্রীপ্রহ্লাদস্য

কৃদেষ্ণানু্মT ক্তিচদেত্ত বদ্ধভাদেবর দুক্তির্ব্ব�লাস-পক্তিরচয়—
“ক্তিজহ্বা টাদেন রস প্রক্তিত উপস্থ কদদেথ�।
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উদর গভাজদেন টাদেন ক্তিবর্ষম অনদেথ� ॥
চর্ম্ম� টাদেন র্শর্য্যাক্তিদদেত, শ্রব= কথায়।

ঘ্রা= টাদেন সুরক্তিভদেত, চকু্ষ দৃদের্শ্য র্যায় ॥
কদের্ম্ম�ক্তি¹য় কদের্ম্ম� টাদেন বহুপত্নী র্যথা।
�ৃহপক্তিত আকর্ষ�য় গমার মন তথা ॥
এমত অবস্থা গমার শ্রীনন্দনন্দন।

ক্তিকরূদেপ গতামার লীলা কক্তিরব স্মর=” ॥৬॥

পরুদের্ষাত্তমদেসবা-প্রাক্তিথ�দেনা ভ&স্য ক্তিনজ-লর্জ্জাকরাদের্যা�্যতা-ক্তিনদেবদনম্—
মতু্তদেল্যা নাক্তিস্ত পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।

পক্তিরহাদেরঽক্তিপ লর্জ্জা গম ক্তিকং ব্রুদেব পরুদের্ষাত্তম ॥৭॥
কস্যক্তিচৎ

শ্রীপুরুদের্ষাত্তম-গসবাপ্রাথ�ী ভদে&র ক্তিনজ-লর্জ্জাকর অদের্যা�্যতা-ক্তিনদেবদন—
“গহ পুরুদের্ষাত্তম, মৎকৃত পাপ ও অপরাদেধর উদেল্লT কক্তিরয়া তৎ

পক্তিরহাদের গচষ্টা কক্তিরদেতও আমার লর্জ্জা হইদেতদেF” ॥৭॥

মOলময়ভ�বন্নামাভাদেস পাক্তিপনামাত্মক্তিধক্কারঃ—
ক্ব চাহং ক্তিকতবঃ পাদেপা ব্রহ্মদেঘ্না ক্তিনরপত্রপঃ।
ক্ব চ নারায়দে=দেত্যতদ্ভ�বন্নাম মOলম্ ॥৮॥

অজাক্তিমলস্য
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ভ�বাদেনর মOলময় নামাভাদেস পাক্তিপ�দে=র আত্মক্তিধক্কার—
“গকাথায় আক্তিম—কঞ্চক, পাপী, ব্রাহ্ম=ত্বনার্শক, ক্তিনল্ল�র্জ্জ; আর 

গকাথায় এই মOলস্বরূপ শ্রীভ�বাদেনর ‘নারায়=’ নাম” ॥৮॥

শ্রীভ�বৎকৃদেপাদদেয় ব্রহ্মবনূ্ধনাং দাক্তিরদ্র্যমক্তিপ ন বাধকম্—
ক্বাহং দক্তিরদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীক্তিনদেকতনঃ।
ব্রহ্মবনু্ধক্তিরক্তিত স্মাহং বাহুভ্যাং পক্তিররক্তিম্ভতঃ ॥৯॥

শ্রীসুদাম্নঃ
শ্রীভ�বৎকৃপা ক্তিবপ্রাধদেমরও অদের্যা�্যতাক্তিনরদেপক্ষ—

“গকাথায় আক্তিম অক্তিত পাক্তিপষ্ঠ দক্তিরদ্র,  আর গকাথায় শ্রীক্তিনদেকতন
কৃষ্ণ?  অদের্যা�্য  ব্রাহ্ম=সন্তান  জাক্তিনয়াও  ক্তিতক্তিন  আমাদেক  আক্তিলOন
কক্তিরদেলন,—ইহা অক্তিত আশ্চদের্য�্যর ক্তিবর্ষয়” ॥৯॥

ক্তিবধাতুরক্তিপ হক্তিরসম্বক্তিন্ধ-পশ্বাক্তিদজন্ম-প্রাথ�না—
তদস্তু গম নাথ স ভূক্তিরভাদে�াভদেবঽত্র বান্যত্র তু বা ক্তিতরশ্চাম্।

গর্যনাহদেমদেকাঽক্তিপ ভবর্জ্জনানাং ভূত্বা ক্তিনদের্ষদেব তব পাদপল্লবম্ ॥১০॥
শ্রীব্রহ্ম=ঃ

স্বয়ং ক্তিবধাতার হক্তিরদেসবানুকূল পশুপক্ষীজন্ম প্রাথ�না—
“এই ব্রহ্ম জদেন্মই বা অন্য গকান ভদেব।
পশুপক্ষী হদেয় জক্তিন্ম গতামার ক্তিবভদেব ॥
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এইমাত্র আর্শা তব ভ&�=-সদেO।
থাক্তিক তব পদদেসবা কক্তির নানা রদেO” ॥১০॥

অনন্যর্শরদে=রু্ষ মৃদে�ষ্বক্তিপ ভ�বৎকৃপা—
ক্তিকং ক্তিচত্রমচু্যত তচৈবতদদের্শর্ষবদেন্ধা
দাদেসষ্বনন্যর্শরদে=রু্ষ র্যদাত্মসাত্ত্বম্।

গর্যাঽদেরাচয়ৎ সহ মৃচৈ�ঃ স্বয়মীশ্বরা=াং
শ্রীমৎক্তিকরীটতটপীক্তিড়তপাদপী1ঃ ॥১১॥

শ্রীমদুদ্ধবস্য
অনন্যর্শর= পশুদেতও ভ�বাদেনর কৃপা—

“গহ অক্তিTলবান্ধব শ্রীকৃষ্ণ!  রামরূদেপ ব্রহ্মাক্তিদ ঈশ্বর�দে=র সুরম্য
ক্তিকরীটাগ্রভা� দ্বারা আপনার পাদপী1 ক্তিবলুক্তিণ্ঠত হইদেলও আপক্তিন তৎ
কাদেল  বানর�দে=র  সক্তিহত  প্রীক্তিতপূর্ব্ব�ক  সT্য  স্থাপন  কক্তিরয়াক্তিFদেলন।
সুরতাং গসই আপক্তিন গর্য নন্দ মহারাজ, গ�াপী, বক্তিল প্রভৃক্তিত একান্তাক্তিশ্রত
দাস�দে=র অধীনতা প্রদর্শ�ন কক্তিরদেতদেFন, ইহা আশ্চর্য�্য নদেহ” ॥১১॥

তৎকৃদেপাপলব্ধমাহাত্ম্যস্য তৎচৈকঙ্কর্য�্যপ্রাথ�নাক্তিপ ঔদ্ধত্যবদেদব প্রতীয়দেত—
ক্তিধ�শুক্তিচমক্তিবনীতং ক্তিনদ্দ�য়ং মামলর্জ্জং

পরমপুরুর্ষ গর্যাঽহং গর্যাক্তি�বর্য�্যাগ্র�চৈ=্যঃ।
ক্তিবক্তিধ-ক্তির্শব-সনকাচৈদ্যধ�্যাতুমত্যন্তদূরং
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তব পক্তিরজনভাবং কামদেয় কামবৃত্তঃ ॥১২॥
শ্রীর্যামুনাচার্য�্যস্য

ভ�বৎকৃপায়  তন্মাহাত্ম্য-উপলক্তিব্ধদেত  তৎচৈকঙ্কর্য�্য-প্রাথ�নাও  ঔদ্ধত্যবৎ
অনুভূত—

অশুক্তিচ,  অক্তিবনীত,  ক্তিনষু্ঠর  ও  ক্তিনল্ল�র্জ্জ  আমাদেক  ক্তিধক্;  গর্যদেহতু
গস্বXাচারী  হইয়া,  গহ  পরম  পুরুর্ষ,  ক্তিবক্তিধ-ক্তির্শব-সনকাক্তিদ  গর্যা�ী¹
গশ্রষ্ঠ�দে=রও ধার=ার সুদূরাতীত গতামার নৈকঙ্কর্য�্য কামনা কক্তিরদেতক্তিF  ॥
১২॥

উপলব্ধ-স্বদেদার্ষ-সহস্রস্যাক্তিপ তচ্চর=-পক্তিরচর্য�্যাদেলাদেভাঽপ্যবার্য�্যমা=ঃ—
অমর্য�্যাদঃ কু্ষদ্রশ্চলমক্তিতরসূয়াপ্রসবভূঃ

কৃতদেঘ্না দুর্ম্ম�ানী স্মরপরবদের্শা বঞ্চনপরঃ।
নৃর্শংসঃ পাক্তিপষ্ঠঃ কথমহক্তিমদেতা দুঃTজলদেধ-

রপারাদুত্তী=�স্তব পক্তিরচদেরয়ং চর=দেয়াঃ ॥১৩॥
শ্রীর্যামুনাচার্য�্যস্য

ক্তিনদেজর সহস্র গদার্ষ  থাক্তিকদেলও ভ& ভ�বৎপক্তিরচর্য�্যার  গলাভ  সম্বর=
কক্তিরদেত পাদেরন না—

গহ ভ�বন্,  মর্য�্যাদাজ্ঞানহীন,  কু্ষদ্র,  চঞ্চল,  অসূয়াপর,  অকৃতজ্ঞ,

দুরক্তিভমান,  কামপরবর্শ,  প্রবঞ্চক,  কূ্রর ও পাপাত্মা আক্তিম ক্তিকরূদেপ এই

122



শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

অপার  দুঃT-সমুদ্র  অক্তিতক্রম  কক্তিরয়া  গতামার  শ্রীপাদপদেদ্মর  পক্তিরচর্য�্যা
লাভ কক্তিরব ॥১৩॥

প্রপন্নস্য প্রপক্তিত্তসামান্যকৃপায়ামক্তিপ ক্তিনজাদের্যা�্যতা-প্রতীক্তিতঃ—
ননু প্রর্যত্নঃ সকৃদেদব নাথ
তবাহমস্মীক্তিত চ র্যাচমানঃ।

তবানুক�্যঃ স্মরতঃ প্রক্তিতজ্ঞাং
মদেদকবর্জ্জ�ং ক্তিকক্তিমদং ব্রতদেন্ত ॥১৪॥

শ্রীর্যামুনাচার্য�্যস্য
র্শর=া�ত-মাদেত্রর  প্রক্তিত  স্বাভাক্তিবকী  ভ�বৎকৃপা  হইদেলও  র্শর=া�দেতর
ক্তিনদেজদেক অদের্যা�্যবুক্তিদ্ধ—

গহ  নাথ,  গর্য  ব্যক্তি&  গতামার  প্রক্তিতজ্ঞা  স্মর=  কক্তিরয়া  “আক্তিম
গতামারই” বক্তিলয়া একমাত্র র্শর=া�ত হয়,  গসও গতামার কৃপাপাত্র।
গকবলমাত্র আমাদেকই বর্জ্জ�ন কক্তিরয়া ক্তিক গতামার এই প্রক্তিতজ্ঞা? ১৪॥

সুস্পষ্টচৈদদেন্যনাত্মক্তিবজ্ঞক্তিপ্তঃ—
ন ক্তিনক্তিন্দতং কর্ম্ম� তদক্তিস্ত গলাদেক
সহস্রদের্শা র্যন্ন ময়া ব্যধাক্তিয়।

গসাঽহং ক্তিবপাকাবসদের মুকুন্দ
ক্রন্দাক্তিম সম্প্রত্য�ক্তিতস্তবাদেগ্র ॥১৫॥
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শ্রীর্যামুনাচার্য�্যস্য
সুস্পষ্ট নৈদদেন্যর সক্তিহত আত্মক্তিবজ্ঞক্তিপ্ত—

গহ মুকুন্দ,  ইহদেলাদেক এমন ক্তিনক্তিন্দত কার্য�্য  নাই,  র্যাহা  আক্তিম
সহস্র  সহস্রবার  না  কক্তিরয়াক্তিF।  গসই  আক্তিম  এTন  পক্তির=াম-সমদেয়
�ত্যন্তরহীন হইয়া গতামার সরু্ম্মদেT ক্রন্দন কক্তিরদেতক্তিF ॥১৫॥

অসীমকৃপস্য কৃপায়াঃ গর্শর্ষসীমান্ত��তমাত্মানমনুভবক্তিত—
ক্তিনমর্জ্জদেতাঽনন্ত ভবা=�বান্তক্তিশ্চরায় গম কূলক্তিমবাক্তিস লব্ধঃ।

ত্বয়াক্তিপ লব্ধং ভ�বক্তিন্নদানীমনুত্তমং পাত্রক্তিমদং দয়ায়াঃ ॥১৬॥
শ্রীর্যামুনাচার্য�্যস্য

অসীমকৃপাময় ভ�বাদেনর কৃপার গর্শর্ষসীমার মদেধ্য আপনাদেক অনুভব—
গহ  ভ�বন্,  অ�াধ,  অনন্ত  সংসার-সমুদ্র  মদেধ্য  ক্তিনমগ্ন  আক্তিম

ক্তিচরকাদেলর ক্তিনক্তিমত্ত কূল-ভূক্তিমস্বরূদেপ গতামারদেক প্রাপ্ত হইয়াক্তিF। তুক্তিমও
এতক্তিদদেন গতামার দয়াদের্যা�্য সদের্ব্ব�াত্তম পাত্র লাভ কক্তিরয়াF ॥১৬॥

ভ�বদ্ভ&স্য স্বক্তিস্মন্ দীনত্ববুক্তিদ্ধদেরব স্বাভাক্তিবকী, ন তু ভ&ত্ববুক্তিদ্ধঃ—
দীনবনু্ধক্তিরক্তিত নাম গত স্মরন্ র্যাদদেব¹ পক্তিতদেতাঽহমুৎসদেহ।

ভ&বৎসলতয়া ত্বক্তিয় শ্রুদেত মামকং হৃদয়মাশু ক�দেত ॥১৭॥
জ�ন্নাথস্য

ভ�বদ্ভদে&র আপনাদেক দীনবুক্তিদ্ধই স্বাভাক্তিবক, ভক্তি&বুক্তিদ্ধ স্বাভাক্তিবক নদেহ—
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গহ র্যাদদেব¹! গতামার ‘দীনবনু্ধ’ নাম স্মর= কক্তিরয়া পক্তিতত আক্তিম
উৎসাক্তিহত হই। ক্তিকন্তু তুক্তিম ‘ভ&বৎসল’ শ্রব= কক্তিরয়া সম্প্রক্তিত আমার
হৃৎক� উপক্তিস্থত হইদেতদেF ॥১৭॥

ক্তির্শবক্তিবক্তিরঞ্চ্যাক্তিদ-গদবদেসদেব্য স্বসম্বন্ধদেলর্শাসম্ভাবনয়া নৈনরার্শ্যম্—
স্তাবকাস্তব চতুরু্ম্ম�Tাদদেয়া

ভাবকা ক্তিহ ভ�বন্ ভবাদয়ঃ।
গসবকাঃ র্শতমTাদয়ঃ সুরা

বাসুদেদব র্যক্তিদ গক তদা বয়ম্ ॥১৮॥
ধনঞ্জয়স্য

ক্তির্শবক্তিবক্তিরঞ্চ্যাক্তিদ-গদবদেসব্য  ভ�বাদেন  ক্তিনজ  সম্বন্ধদেলদের্শর  অসম্ভাবনায়
নৈনরার্শ্যদেবাধ—

গহ  ভ�বন্,  র্যক্তিদ  চতুরানন-প্রমুT  গতামার  স্তবকারী  হইদেলন,

পঞ্চানন-প্রমুT গদব�= গতামার  ধ্যানকারী  হইদেলন,  র্শতক্রতু প্রভৃক্তিত
গদব�= গতামার আজ্ঞাকারী হইদেলন, তদেব গহ বাসুদেদব, আমরা গতামার
গক? ১৮॥

গ�ৌরাবতারস্যাতু্যৎকৃষ্টফলদত্বমদেত্যৌদার্য�্যত্বঞ্চ  ক্তিবদেলাক্য
তত্রাক্তিতদেলাভত্বাদাত্মন্যক্তিতবক্তিঞ্চতত্বদেবাধঃ—

বক্তিঞ্চদেতাঽক্তিস্ম বক্তিঞ্চদেতাঽক্তিস্ম বক্তিঞ্চদেতাঽক্তিস্ম ন সংর্শয়ঃ।
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ক্তিবশ্বং গ�ৌররদেস মগ্নং স্পদের্শ�াঽক্তিপ মম নাভবৎ ॥১৯॥
শ্রীপ্রদেবাধানন্দপাদানাং

শ্রীদে�ৌরাবতাদেরর  অতু্যৎকৃষ্ট  ফলদাতৃত্ব  ও  ঔদার্য�্য  দর্শ�দেন  তৎপ্রক্তিত
অক্তিতদেলাভবর্শতঃ ক্তিনদেজদেক অক্তিতবক্তিঞ্চত গবাধ—

আক্তিম  বক্তিঞ্চত  হইলাম,  বক্তিঞ্চত  হইলাম,  ক্তিনঃসদেন্দদেহ  বক্তিঞ্চত
হইলাম।  সমগ্র  ক্তিবশ্ব  শ্রীদে�ৌরদেপ্রদেম  মগ্ন  হইল,  হায়  আমার  ভাদে�্য
স্পর্শ�মাত্রও gক্তিটল না ॥১৯॥

শ্রীদে�ৌরদেসবারস�ৃধু্নজনস্য তদপ্রাপ্ত্যার্শঙ্কয়া গTদেদাক্তি&ঃ
অদর্শ�নীয়ানক্তিপ নীচজাতীন্

সংবীক্ষদেত হন্ত তথাক্তিপ গনা মাম্।
মদেদকবর্জ্জ�্যং কৃপক্তিয়র্ষ্যতীক্তিত

ক্তিন=�ীয় ক্তিকং গসাঽবততার গদবঃ ॥২০॥
শ্রীপ্রতাপরুদ্রস্য

শ্রীদে�ৌরদেসবাদেলালুপজদেনর তাহা অপ্রাক্তিপ্তর আর্শঙ্কায় গTদেদাক্তি&—
“অদর্শ�নীয় নীচজাক্তিত�=দেকও দর্শ�ন ক্তিদদেতদেFন,  তথাক্তিপ আমাদেক

দর্শ�ন ক্তিদদেবন না! আক্তিম ক্তিবনা সকল জীবদেক কৃপা কক্তিরদেবন, ইহাই ক্তিস্থর
কক্তিরয়া ক্তিক ক্তিতক্তিন (শ্রীচৈচতন্যদেদব) অবতী=� হইয়াদেFন?” ২০॥

গপ্রমময়-স্ব-নাথাক্তিতবদান্যদেতাপলদেব্ধস্তক্তিন্নত্য-পার্ষ�দস্য নৈদদেন্যাক্তি&ঃ
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ভবাক্তিব্ধং দুস্তরং র্যস্য
দয়য়া সুTমুত্তদেরৎ।

ভারাক্রান্তঃ Tদেরাঽদেপ্যর্ষ
তং শ্রীচৈচতন্যমাশ্রদেয় ॥২১॥

শ্রীসনাতনপাদানাং
গপ্রমময় ক্তিনজনাদেথর অক্তিতবদান্যতা উপলক্তিব্ধদেহতু তৎপার্ষ�দেদর নৈদদেন্যাক্তি&
—

র্যাঁহার দয়ায় দুস্তর ভব-সমুদ্র সুদেT উত্তী=� হয়,  এই ভারাক্রান্ত
Tরও গসই শ্রীচৈচতন্যচর= আশ্রয় কক্তিরদেতদেF ॥২১॥

মহাদেপ্রমপীরূ্যর্ষক্তিবনু্দপ্রাক্তিথ�নঃ স্বচৈদন্যানুভূক্তিতঃ—
প্রসাক্তিরত-মহাপদেরম-পীরূ্যর্ষ-রসসা�দের।

নৈচতন্যচদে¹ প্রকদেট গর্যা দীদেনা দীন এব সঃ ॥২২॥
শ্রীপ্রদেবাধানন্দপাদানাং

মহাদেপ্রমামৃতক্তিবনু্দপ্রাথ�ীর ক্তিনজ নৈদন্যানুভূক্তিত—
অনন্ত-প্রসাক্তিরত  মহাদেপ্রমরসামৃতক্তিসনু্ধ  শ্রীচৈচতন্যচদে¹র

আক্তিবভ�াদেবও গর্য ব্যক্তি& দক্তিরদ্র রক্তিহল, গস বাস্তক্তিবক দক্তিরদ্র ॥২২॥

ক্তিবপ্রলম্ভরসাক্তিশ্রতস্য পরমক্তিসদ্ধস্যাক্তিপ ক্তিবরহদুঃদেT হৃদদেয়াদ্ঘাটনম্—
অক্তিয় দীনদয়াদ্র�নাথ গহ মথুরানাথ কদাবদেলাক্যদেস।
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হৃদয়ং ত্বদদেলাককাতরং দক্তিয়ত ভ্রাম্যক্তিত ক্তিকং কদেরাম্যহম্ ॥২৩॥
শ্রীমাধদেব¹পুরীপাদানাং

ক্তিবপ্রলম্ভরসাক্তিশ্রত পরমক্তিসদেদ্ধরও ক্তিবরহদুঃদেT হৃদদেয়াদ্ঘাটন—
“ওদেহ  দীনদয়াদ্র�নাথ!  ওদেহ  মথুরানাথ!  কদেব  গতামাদেক  দর্শ�ন

কক্তিরব?  গতামার  দর্শ�নাভাদেব  আমার  কাতর  হৃদয়  অক্তিস্থর  হইয়া
পক্তিড়য়াদেF! গহ দক্তিয়ত, আক্তিম এTন ক্তিক কক্তিরব?” ২৩॥

শ্রীকৃষ্ণক্তিবরদেহ অসহায়বৎ স্বনাথকরু=াকর্ষ�=ম্—
অমূন্যধন্যাক্তিন ক্তিদনান্তরাক্তি=
হদের ত্বদাদেলাকনমন্তদের=।
অনাথবদেন্ধা করুচৈ=কক্তিসদেন্ধা

হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়াক্তিম ॥২৪॥
শ্রীক্তিবল্বমOলস্য

শ্রীকৃষ্ণক্তিবরদেহ অসহায়ভাদেব প্রা=নাদেথর কৃপা আকর্ষ�=—
“গহ হক্তির, গহ অনাথবদেন্ধা! গহ করু=ার একমাত্র সমুদ্র! গতামার 

দর্শ�ন ক্তিবনা আমার এই অধন্য ক্তিদবারাক্তিত্র সকল আক্তিম ক্তিকরূদেপ র্যাপন 
কক্তিরব?” ২৪॥

ব্রদেজ¹নন্দনক্তিবরদেহ তর্জ্জীক্তিবদেতশ্বর্য�্যাঃ স্বয়ংরূপায়া অক্তিপ দাসীবৎ 
কাপ�=্যম্—
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হা নাথ রম= গপ্রষ্ঠ ক্বাক্তিস ক্বাক্তিস মহাভুজ।
দাস্যাদেস্ত কৃপ=ায়া গম সদেT দর্শ�য় সক্তিন্নক্তিধম্ ॥২৫॥

শ্রীরাক্তিধকায়াঃ
ব্রদেজ¹নন্দনক্তিবরদেহ তর্জ্জীক্তিবদেতশ্বরী শ্রীরাক্তিধকারও দাসীবৎ নৈদদেন্যাক্তি&—

“হা নাথ!  হা রম=!  হা ক্তিপ্রয়তম!  হা মহাবাদেহা!  তুক্তিম গকাথায়?

আক্তিম গতামার অক্তিত দীনা দাসী, আমাদেক ক্তিনকটস্থা কর” ॥২৫॥

ক্তিবপ্রলদেম্ভ শ্রীকৃষ্ণবল্লভানামক্তিপ �ৃহাস&বচৈদ্দদেন্যাক্তি&ঃ—
আহুশ্চ গত নক্তিলননাভ পদারক্তিবন্দং

গর্যাদে�শ্বচৈরহৃ�ক্তিদ ক্তিবক্তিচন্ত্যম�াধদেবাচৈধঃ।
সংসারকূপপক্তিতদেতাত্তর=াবলম্বং

গ�হং জুর্ষামক্তিপ মনসু্যক্তিদয়াৎ সদা নঃ ॥২৬॥
শ্রীদে�াক্তিপকানাং

শ্রীকৃষ্ণবল্লভা গ�াপী�দে=রও ক্তিবরদেহ �ৃহাস&বৎ নৈদদেন্যাক্তি&—
“গ�াপী�= বক্তিলদেলন,—গহ কমলনাভ,  সংসারকূদেপ পক্তিততজদেনর

উত্তরদে=র একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ গতামার পাদপদ্ম,  র্যাহা অ�াধদেবাধ
গর্যাদে�শ্বরক্তিদদে�র হৃদদেয়ই সর্ব্ব�দা ক্তিচন্তনীয়,  �ৃহদেসবী আমাক্তিদদে�র মদেন
তাহা উক্তিদত হউন” ॥২৬॥

ক্তিবরহকাতদেরা ভ& আত্মনমত্যসহায়ং মন্যদেত—
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�দেতা র্যাদেমা �দেতৌ র্যাদেমৌ �তা র্যামা �তং ক্তিদনম্।
হা হন্ত ক্তিকং কক্তিরর্ষ্যাক্তিম ন পর্শ্যাক্তিম হদেরমু�Tম্ ॥২৭॥

র্শঙ্করস্য
ক্তিবরহকাতর ভদে&র ক্তিনজদেক অক্তিত অসহায় জ্ঞান—

“এক প্রহর গ�ল,  দুই প্রহর গ�ল,  ক্তিতন প্রহরও গ�ল,  ক্তিদনও
গ�ল, হায় হায় আক্তিম ক্তিক কক্তিরব? শ্রীহক্তিরমুTচদে¹র দর্শ�ন পাইলাম না” ॥
২৭॥

গ�াক্তিবন্দক্তিবরদেহ সর্ব্ব�রূ্শন্যতয়া অত্যনাথবদ্-দীg�দুঃTদেবাধরূপ-গপ্রমদেচষ্টা—
রু্য�াক্তিয়তং ক্তিনদেমদের্ষ= চকু্ষর্ষা প্রাবৃর্ষাক্তিয়তম্।

রূ্শন্যাক্তিয়তং জ�ৎসর্ব্ব�ং গ�াক্তিবন্দক্তিবরদেহ= গম ॥২৮॥
শ্রীশ্রীভ�বতচৈশ্চতন্যচ¹স্য

শ্রীকৃষ্ণক্তিবরদেহ  সমস্ত  রূ্শন্যদেবাধদেহতু  অক্তিত  অনাদেথর  ন্যায়
দীg�দুঃTদেবাধরূপ গপ্রমদেচষ্টা লক্তিক্ষত—

“গহ গ�াক্তিবন্দ, গতামার অদর্শ�দেন আমার ক্তিনদেমর্ষ সকল রু্য�বৎ 
গবাধ হইদেতদেF; চকু্ষ হইদেত বর্ষ�ার ন্যায় জল পক্তিড়দেতদেF; সমস্ত জ�ৎ 
রূ্শন্যপ্রায় গবাধ হইদেতদেF” ॥২৮॥

শ্রীকৃচৈষ্ণকবল্লভায়াস্তক্তিদ্বরদেহ  অনুভূতাক্তিTলপ্রা=দেচষ্টা-ব্যথ�তায়া  গদহ-

র্যাত্রাক্তিনর্ব্ব�াহস্যাক্তিপ লর্জ্জাকরদের্শাচ্যব্যবহারবৎ প্রতীক্তিতঃ—
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শ্রীকৃষ্ণরূপাক্তিদক্তিনদের্ষব=ং ক্তিবনা
ব্যথ�াক্তিন গমঽহান্যক্তিTদেলক্তি¹য়া=্যলম্।

পার্ষা=শুদে�ন্ধভারকা=্যদেহা
ক্তিবভক্তির্ম্ম� বা তাক্তিন কথং হতত্রপঃ ॥২৯॥

গকর্ষাক্তিঞ্চৎ
কৃচৈষ্ণকবল্লভার কৃষ্ণক্তিবরদেহ অক্তিTল প্রা=দেচষ্টা ব্যথ� অনুভূত হওয়ায় ক্তিনজ
গদহর্যাত্রাও লর্জ্জাকর গর্শাচ্য বক্তিলয়া গবাধ—

“গহ সক্তিT,  শ্রীকৃদেষ্ণর রূপ-গু=-লীলা গসবন না কক্তিরয়া আমার
অক্তিTল ইক্তি¹য় সকল ব্যথ� হইদেতদেF,  এTন গসই সকল পার্ষা= ও শু�
কাষ্ঠভার  সদৃর্শ  ইক্তি¹য়গুক্তিলদেক  আক্তিম  ক্তিনল্ল�র্জ্জ  হইয়া  ক্তিকরূদেপ  ধার=
কক্তিরদেত সক্ষম হইব?” ২৯॥

অক্তিতক্তিবপ্রলদেম্ভ জীক্তিবতপ্র=ক্তিয়ন্যা গরাদনমক্তিপ ক্তিনজদম্ভমাত্রদেত্বন প্রতীয়দেত—
র্যাস্যামীক্তিত সমুদ্যতস্য বচনং ক্তিবশ্রব্ধমাকক্তি=�তং

�Xন্ দূরমুদেপক্তিক্ষদেতা মুহুরদেসৌ ব্যাবৃত্য পর্শ্যন্নক্তিপ।
তXূদেন্য পুনরা�তাক্তিস্ম ভবদেন প্রা=াস্ত এব ক্তিস্থতাঃ

সT্যঃ পর্শ্যত জীক্তিবতপ্র=ক্তিয়নী দম্ভাদহং গরাক্তিদক্তিম ॥৩০॥
রুদ্রস্য

অক্তিত ক্তিবরদেহ জীক্তিবত প্র=ক্তিয়নীর গরাদদেনও ক্তিনদেজর দম্ভমাত্র প্রতীক্তিত—
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“র্যাইদেতক্তিF” বক্তিলয়া �মদেনাদ্যত তাঁহার বাক্য গবর্শ ক্তিনক্তিশ্চন্ত ক্তিচদেত্ত
শ্রব= কক্তিরলাম,  র্যাইদেত র্যাইদেত দূর হইদেত পুনঃ পুনঃ মুT ক্তিফরাইয়া
অবদেলাকন কক্তিরদেলও উহা  উদেপক্ষা  কক্তিরলাম,  কৃষ্ণরূ্শন্য  �ৃদেহ  আবার
ক্তিফক্তিরয়া আক্তিসয়াক্তিF এবং আমার প্রা= এTনও রক্তিহয়াদেF;  গহ সTী�=!

গতামরা গদT,  তাহঁার “প্রা=-প্র=ক্তিয়নী” বক্তিলয়া দম্ভপূর্ব্ব�ক আক্তিম গকমন
গরাদন কক্তিরদেতক্তিF ॥৩০॥

লব্ধশ্রীকৃষ্ণদেপ্রম-পরাকাষ্ঠস্য  প্রক্তিতক্ষ=-বদ্ধ�মান-তদাস্বাদন-গলালুপতয়া
তদপ্রাক্তিপ্তবৎ  প্রতীক্তিতঃ;  তত্র  শ্রীকৃষ্ণদেপ্রম্=স্তু  সদের্ব্ব�াচ্চ  গসৌভা�্যকর-

পরমসুদুল্ল�ভপুমথ�ত্বঞ্চ সূক্তিচতম্—
ন গপ্রম�দেন্ধাঽক্তিস্ত দরাক্তিপ গম হদেরৌ
ক্রন্দাক্তিম গসৌভা�্যভরং প্রকাক্তির্শতুম্।

বংর্শীক্তিবলাস্যাননদেলাকনং ক্তিবনা
ক্তিবভক্তির্ম্ম� র্যৎ প্রা=পতOকান্ বৃথা ॥৩১॥

শ্রীশ্রীভব�তচৈশ্চতন্যচ¹স্য
শ্রীকৃষ্ণদেপ্রদেমর চরমাবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তি&র ক্ষদে= ক্ষদে= বদ্ধ�মান গপ্রমাস্বাদন-

গলাভদেহতু গপ্রদেমর অপ্রাক্তিপ্তবৎ প্রতীক্তিত। এTাদেন কৃষ্ণ-গপ্রদেমর সর্ব্ব�দেশ্রষ্ঠ 
গসৌভা�্যপ্রদত্ব ও পরম সুদুল্ল�ভ পুরুর্ষাথ�ত্ব সূক্তিচত—

“গহ সক্তিT, কৃষ্ণ আমার সামান্য গপ্রম�ন্ধও নাই। তদেব গর্য আক্তিম
ক্রন্দন কক্তির,  তাহা  গকবল ক্তিনদেজর গসৌভা�্যাক্তিতর্শর্য্য  প্রকার্শ কক্তিরবার
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জন্য। বংর্শীবদন কৃদেষ্ণর দর্শ�ন ক্তিবনা আক্তিম গর্য প্রা=পতO ধার= কক্তির,

তাহা বৃথা” ॥৩১॥
ইক্তিত শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃদেত শ্রীভ&বচনামৃতান্ত��তং

কপ�=্যং নাম অষ্টদেমাঽধ্যায়ঃ।
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শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

নবদেমাঽধ্যায়ঃ

শ্রীশ্রীভ�বদ্বচনামৃতম্
 

শ্রীকৃষ্ণাক্তিঙ্ঘ্রপ্রপন্নানাং কৃষ্ণদেপ্রচৈমককাক্তিঙ্ক্ষ=াম্।
সর্ব্ব�াত্ত�্যজ্ঞানহৃৎসর্ব্ব�াভীষ্টদেসবাসুTপ্রদম্ ॥১॥

প্রা=সঞ্জীবনং সাক্ষাদ্ভ�বদ্বচনামৃতম্।
শ্রীভা�বত�ীতাক্তিদ-র্শাস্ত্রাXং�ৃহ্যদেতঽত্র ক্তিহ ॥২॥

শ্রীকৃষ্ণচরদে=  প্রপন্ন�দে=র  ও  একমাত্র  কৃদেষ্ণর
প্রীক্তিতবাঞ্ছাকাক্তির�দে=র  সমস্ত  আক্তিত্ত�  ও  অজ্ঞান-হর=কারী  এবং  সমগ্র
অভীষ্ট  গসবাসুTপ্রদানকারী  ভ&প্রা=সঞ্জীবক  সাক্ষাৎ  শ্রীভ�বাদেনর
শ্রীমুTবাক্যামৃত  শ্রীমদ্ভা�বত  ও  �ীতা  প্রভৃক্তিত  র্শাস্ত্র  হইদেত  এTাদেন
সং�ৃহীত হইয়াদেF ॥১-২॥

শ্রীভ�বতঃ প্রপন্ন-গক্লর্শহাক্তিরত্বম্—
ত্বাং প্রপদেন্নাঽক্তিস্ম র্শর=ং গদবদেদবং জনাদ্দ�নম্।
ইক্তিত র্যঃ র্শর=ং প্রাপ্তস্তং গক্লর্শাদুদ্ধরাম্যহম্ ॥৩॥

শ্রীনারক্তিসংদেহ
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শ্রীভ�বান্ প্রপন্ন ব্যক্তি&র কষ্ট ক্তিবদূক্তিরত কদেরন—
“গহ গদবদেদব জনাদ্দ�ন, গহ র্শর=! গতামাদেত প্রপন্ন হইলাম” এই

বক্তিলয়া গর্য ব্যাক্তি& র্শর= গ্রহ= কদের, তাহাদেক আক্তিম গক্লর্শ হইদেত উদ্ধার
কক্তির ॥৩॥

তস্য সকৃদেদব প্রপন্নায় সদাভয়দাতৃত্বম্—
সকৃদেদব প্রপদেন্না র্যস্তবাস্মীক্তিত চ র্যাচদেত।

অভয়ং সর্ব্ব�দা তচৈস্ম দদাদেম্যতদ্ব্রতং মম ॥৪॥
শ্রীরামায়দে=

একবারমাত্র প্রপন্ন হইদেল ক্তিতক্তিন সর্ব্ব�কাদেলর জন্য অভয়দানকারী—
“আমার ব্রত এই গর্য,  র্যক্তিদ গকহ প্রকৃত প্রস্তাদেব প্রপন্ন হইয়া

একবারও ‘গতামার আক্তিম’ এই কথা বক্তিলয়া আমার অভয় র্যাচ্ঞা কদের,

তাহা হইদেল আক্তিম তাহাদেক তাহা সর্ব্ব�দা ক্তিদয়া থাক্তিক” ॥৪॥

স চ সাধূনাং পক্তিরত্রা=কত্ত�া—
পক্তিরত্রা=ায় সাধূনাং ক্তিবনার্শায় চ দু�ৃতাম্।

ধর্ম্ম�সংস্থাপনাথ�ায় সম্ভবাক্তিম রু্যদে� রু্যদে� ॥৫॥
শ্রী�ীতায়াম্

ক্তিতক্তিন সাদু�দে=র পক্তিরত্রা=কারী—
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“সাধুক্তিদদে�র পক্তিরত্রা=, দু�ৃতক্তিদদে�র ক্তিবনার্শ এবং ধর্ম্ম�-সংস্থাপদেনর
জন্য আক্তিম প্রক্তিতরু্যদে� প্রকাক্তির্শত হই” ॥৫॥

তস্য প্রাথ�নানুরূপ-ফলদাতৃত্বং—
গর্য র্যথা মাং প্রপদ্যদেন্ত তাংস্তচৈথব ভজাম্যহম্।
মম বত্ম�ানুবত্ত�দেন্ত মনুর্ষ্যাঃ পাথ� সর্ব্ব�র্শঃ ॥৬॥

তচৈত্রব
প্রাথ�নানুরূপ ফলদানকারী—

“গহ পাথ�, ক্তির্যক্তিন আমাদেক গর্য ভাদেব উপাসনা কদেরন, আক্তিম তাঁহার
ক্তিনকট  গসই  ভাদেব  প্রাপ্য  হই;  সকল  মানবই  আমার  বত্ম�  অথ�াৎ
মৎপ্রদক্তির্শ�ত পদেথর অনু�ামী” ॥৬॥

বহুদেদবর্যাক্তিজনাং শ্রীকৃদেষ্ণতরদেদবতা-প্রপক্তিত্তদেভ�া�াক্তিভসক্তিন্ধমূচৈলব—
কাচৈমচৈস্তচৈস্তহৃ�তজ্ঞানাঃ প্রপদ্যদেন্তঽন্যদেদবতাঃ।

তং তং ক্তিনয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা ক্তিনয়তাঃ স্বয়া ॥৭॥
তচৈত্রব

বহুদেদবতার্যাক্তিজ�দে=র  শ্রীকৃষ্ণ  ব্যতীত  অন্য  গদবতার  প্রপক্তিত্ত  গকবল
গভা�াক্তিভসক্তিন্ধমূলা—
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তৎ তদ্বাসনা দ্বারা হৃতজ্ঞান ব্যক্তি&�= স্ব-স্ব-ভাদেবর বর্শীভূত
হইয়া তৎ তক্তিন্নয়ম অবলম্বন পূর্ব্ব�ক অন্য গদবতা�দে=র ভজনা কদের ॥
৭॥

তৎসদের্ব্ব�শ্বদেরশ্বরত্বাজ্ঞানদেমব কক্তির্ম্ম�=াং বহুদেদবর্যজদেন কার=ম্—
অহং ক্তিহ সর্ব্ব�র্যজ্ঞানাং গভা&া চ প্রভুদেরব চ।
ন তু মামক্তিভজানক্তিন্ত তদেত্ত্বনাতশ্চ্যবক্তিন্ত গত ॥৮॥

তচৈত্রব
শ্রীকৃদেষ্ণর  সদের্ব্ব�শ্বদেরশ্বরদেত্বর  জ্ঞানাভাবই  কক্তির্ম্ম��দে=র  বহুদেদবতা
র্যাজদেনর কার=—

“আক্তিমই সমস্ত র্যদেজ্ঞর গভা&া ও প্রভু। র্যাহারা অন্য গদবতাদেক
আমা  হইদেত  স্বতন্ত্র  জ্ঞান  কক্তিরয়া  উপাসনা  কদের,  তাহাক্তিদ�দেক
‘প্রতীদেকাপাসক’ বলা র্যায়;  তাহারা আমার তত্ত্ব অব�ত নয়,  অতএব
অতাক্তিত্ত্বকী  উপাসনা  বর্শতঃ  তাহারা  তত্ত্ব  হইদেত  চু্যত  হয়।  সূর্য�্যাক্তিদ
গদবতাদেক আমার ক্তিবভূক্তিত বক্তিলয়া উপাসনা কক্তিরদেল গর্শদের্ষ মOল হইদেত
পাদের” ॥৮॥

তত্র দুর্ম্ম�ক্তিতদু�ৃক্তিতমূঢ়তারূদেপা মায়াপ্রভাব এব কার=ম্—
ন মাং দু�ৃক্তিতদেনা মূঢ়াঃ প্রপদ্যদেন্ত নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাক্তিশ্রতাঃ ॥৯॥
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তচৈত্রব
গসTাদেন দুরু্ব্ব�ক্তিদ্ধ, দু�ৃক্তিত ও মূঢ়তারূপ মায়ার প্রভাব মাত্র—

দু�ৃক্তিতপরায়=  মূT�  নরাধম�=  মায়ামুগ্ধ  হইয়া  আসুরবৃক্তিত্তর
আশ্রদেয় আমাদেত প্রপক্তিত্ত স্বীকার কদের না ॥৯॥

দ্বন্দ্বাতীতঃ সুকৃক্তিতমাদেনব শ্রীকৃষ্ণভজনাক্তিধকারী—
গর্যর্ষাং ত্বন্ত�তং পাপং জনানাং পু=্যকর্ম্ম�=াম্।

গত দ্বন্দ্বদেমাহক্তিনরু্ম্ম�&া ভজদেন্ত মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥১০॥
তচৈত্রব

জড় সুTদুঃT-অগ্রাহ্যকারী সুকৃক্তিতমান্ ব্যক্তি& কৃষ্ণ-ভজনাক্তিধকারী—
গর্য সমস্ত সুকৃক্তিতমান্ জদেনর পাপরাক্তির্শ ক্তিবনষ্ট হইয়াদেF,  তাঁহারা

সুTদুঃদেTর গমাহমু& হইয়া ক্তিস্থরক্তিবদেত্ত আমার ভজনা কদেরন ॥১০॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রপক্তিত্তদেরব মায়াতরদে=াপাদেয়া নান্যঃ—
নৈদবী গহ্যর্ষা গু=ময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মাদেমব গর্য প্রপদ্যদেন্ত মায়াদেমতাং তরক্তিন্ত গত ॥১১॥
তচৈত্রব

শ্রীকৃষ্ণপ্রপক্তিত্তই মায়াতরদে=াপায়—
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“এই ক্তিত্রগু=ময়ী মদীয়া মায়া অত্যন্ত কদেষ্ট পার হওয়া র্যায়; 

আমাদেক ক্তির্যক্তিন প্রপক্তিত্ত কদেরন, ক্তিতক্তিনই গকবল এই মায়া পার হইদেত 
পাদেরন” ॥১১॥

শ্রীকৃষ্ণ-প্রপক্তিত্তদেরব শুদ্ধজ্ঞান-ফলক্তিমত্যনুভক্তিবতুম�হাত্মনঃ সুদুল্ল�ভত্বম্—
বহূনাং জন্মনামদেন্ত জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যদেত।

বাসুদেদবঃ সর্ব্ব�ক্তিমক্তিত স মহাত্মা সুদুল্ল�ভঃ ॥১২॥
তচৈত্রব

শ্রীকৃষ্ণপদপ্রপক্তিত্তই জ্ঞাদেনর ফল,—ইহা অনুভবকারী মহাত্মা সুদুল্ল�ভ—
“জীব অদেনক জন্ম সাধন কক্তিরদেত কক্তিরদেত সৎসOপ্রভাদেব আমার

স্বরূপ জ্ঞান লাভ কক্তিরয়া আমার র্শর=া�ত হয়,  পদের আমাদেক লাভ
কদের। তTন গস র্যাবতীয় বস্তুই বাসুদেদব-সম্বন্ধরু্য&,  অতএব সমস্তই
বাসুদেদবময়—এইরূপ উপলক্তিব্ধ কদের। তাদৃর্শ মহাত্মা অত্যন্ত দুল্ল�ভ” ॥
১২॥

লব্ধক্তিচৎস্বরূপচৈস্যব শ্রীকৃদেষ্ণ পরা ভক্তি&ঃ, অতঃ সা ক্তিনগু�=া এব—
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা

ন গর্শাচক্তিত ন কাঙ্ক্ষক্তিত।
সমঃ সদের্ব্ব�রু্ষ ভূদেতরু্ষ

মদ্ভক্তি&ং লভদেত পরাম্ ॥১৩॥
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তচৈত্রব
ক্তিচৎস্বরূপপ্রাপ্ত ব্যক্তি&রই শ্রীকৃষ্ণপদেদ পরা ভক্তি& হয়, সুতরাং তাহা ক্তিনগু�=
—

“অদেভদব্রহ্মবাদরূপ জ্ঞানচচ্চ�া দ্বারা স্বয়ং প্রসন্নাত্মা, গর্শাক ও 
বাঞ্ছারক্তিহত ও সর্ব্ব�ভূদেত সমভাবরু্য& ব্রহ্মতা লাভ কক্তিরয়া পদের আমার 
পরাভক্তি& প্রাপ্ত হয়” ॥১৩॥

অক্তিTলরসামৃতমূক্তিত্ত� শ্রীকৃষ্ণ এব জ্ঞাক্তিন�=মৃ�্য-তুরীয়-ব্রহ্মদে=া মূলাশ্রয়ঃ—
ব্রহ্মদে=া ক্তিহ প্রক্তিতষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।

র্শাশ্বতস্য চ ধর্ম্ম�স্য সুTচৈস্যকাক্তিন্তকস্য চ ॥১৪॥
তচৈত্রব

অক্তিTলরসামৃতমূক্তিত্ত� শ্রীকৃষ্ণই জ্ঞাক্তিন�=মৃ�্য তুরীয় ব্রদেহ্মর মূল আশ্রয়—
“বস্তুতঃ ক্তিনগু�= সক্তিবদের্শর্ষ তত্ত্ব আক্তিমই জ্ঞানীক্তিদদে�র চরম �ক্তিত

ব্রদেহ্মর প্রক্তিতষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, ক্তিনত্যত্ব, ক্তিনত্যধর্ম্ম�রূপ গপ্রম
ও ঐকাক্তিন্তক সুTরূপ ব্রজরস,  সমুদয়ই এই ক্তিনগু�= সক্তিবদের্শর্ষ তত্ত্বরূপ
কৃষ্ণ-স্বরূপদেক আশ্রয় কক্তিরয়া থাদেক” ॥১৪॥

ঔপক্তিনর্ষৎপুরুর্ষস্য শ্রীকৃষ্ণচৈস্যব গর্যাক্তি�জনমৃ�্যং ক্তিনক্তিTল-ক্তিচদক্তিচক্তিন্নয়নৃ্তত্বম্—
সর্ব্ব�স্য চাহং হৃক্তিদ সক্তিন্নক্তিবদেষ্টা মত্তঃ সৃ্মক্তিতজ্ঞ�ানমদেপাহনঞ্চ।

গবচৈদশ্চ সচৈর্ব্ব�রহদেমব গবদেদ্যা গবদান্তকৃদেদ্বদক্তিবদেদব চাহম্ ॥১৫॥
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তচৈত্রব
ঔপক্তিনর্ষৎ  পুরুর্ষ  শ্রীকৃষ্ণ  হইদেতই  সমক্তিষ্ট  ব্যক্তিষ্ট�ত  সমস্ত  ক্তিচদক্তিচৎ-
ক্তিনয়ন্ত্র=-ব্যাপার সস্পাক্তিদত হয়,—র্যাহা গর্যাক্তি��দে=র অনুসদেন্ধয়—

“আক্তিমই সর্ব্ব�জীদেবর হৃদদেয় ঈশ্বর-রূদেপ অবক্তিস্থত, আমা হইদেতই
জীদেবর কর্ম্ম�ফলানুসাদের সৃ্মক্তিত, জ্ঞান এবং সৃ্মক্তিতজ্ঞাদেনর অপ�ক্তিত gক্তিটয়া
থাদেক।  অতএব  আক্তিম  গকবল  জ�দ্ব্যাপী  ব্রহ্মমাত্র  নই;  ক্তিকন্তু
জীবহৃদয়ক্তিস্থত  কর্ম্ম�ফলদাতা  পরমাত্মাও  বদেট।  গকবল  ব্রহ্ম  বা
পরমাত্মরূদেপই  জীদেবর  উপাস্য  নই;  ক্তিকন্তু  জীদেবর  ক্তিনত্য  মOল-

ক্তিবধাতৃস্বরূপ  জীদেবর  উপদেদষ্টা  আক্তিম  সর্ব্ব�দেবদদেবদ্য  ভ�বান্,  সমস্ত
গবদান্তকত্ত�া এবং গবদান্তক্তিবৎ” ॥১৫॥

তদ্ক্তিবদেষ্ণাঃ  পরমং  পদদেমব  �ন্তব্যং,  তচ্চ  জ্ঞাক্তিননামনাবৃক্তিত্তকারকং
গর্যাক্তি�নামাক্তিদচৈচতন্যস্বরূপং কর্ম্ম�=াঞ্চ কর্ম্ম�ফল-ক্তিবধায়কম্—

ততঃ পদং তৎপক্তিরমাক্তি��তব্যং র্যক্তিস্মন্ �তা ন ক্তিনবত্ত�ক্তিন্ত ভূয়ঃ।
তদেমব চাদ্যং পুরুর্ষং প্রপদেদ্য র্যতঃ প্রবৃক্তিত্তঃ প্রসৃতা পুরা=ী ॥১৬॥

তচৈত্রব
ক্তিবষু্ণর  পরম  পদই  �ন্তব্যস্থান,  র্যাহা  জ্ঞাক্তিন�দে=র  অনাবৃক্তিত্তকারক,

গর্যাক্তি��দে=র পরম পুরুর্ষ এবং কর্ম্ম��দে=র কর্ম্ম�ফল ক্তিবধানকারী—
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অনন্তর ক্তিবষু্ণর গসই পরমপদ অদেeর্ষ=ীয়; গসTাদেন �মন কক্তিরদেল
আর প্রত্যাবত্ত�ন কক্তিরদেত হয় না। র্যাহঁা হইদেত অনাক্তিদ সংসার ক্তিবসৃ্তত
হইয়াদেF, গসই আক্তিদ পুরুদের্ষর র্শর= গ্রহ= কক্তির ॥১৬॥

অক্তিবদ্যাক্তিনরু্ম্ম�&াঃ  স�ূ=�জ্ঞা  এব  লীলাপুরুদের্ষাত্তমং  শ্রীকৃষ্ণদেমব
ক্তিনক্তিTলভাচৈবভ�জদেন্ত—

গর্যা মাদেমবমসংমূদেঢ়া জানাক্তিত পুরুদের্ষাত্তমম্।
স সর্ব্ব�ক্তিবদ্ভজক্তিত মাং সর্ব্ব�ভাদেবন ভারত ॥১৭॥

তচৈত্রব
অক্তিবদ্যামু& পক্তিরপূ=� জ্ঞানস�ন্ন ব্যক্তি&�=ই লীলাপুরুদের্ষাত্তম শ্রীকৃদেষ্ণর
মাধুর্য�্যাক্তিদ-ক্তিনক্তিTল-রদেস ভজনকারী—

গহ  ভারত,  গর্য  ব্যক্তি&  গমাহক্তিনরু্ম্ম�&  হইয়া  আমাদেক  এইরূপ
পরুদের্ষাত্তমরূদেপ  জদেনন,  গসই  সর্ব্ব�জ্ঞ  সর্ব্ব�দেতাভাদেব  আমার  গসবা
কক্তিরয়া থাদেকন ॥১৭॥

কর্ম্ম�জ্ঞানধ্যানদের্যাক্তি�নামক্তিপ  (তত্তদ্ভাবং  ত্যক্ত্বা)  গর্য  মক্তিচ্চXক্তি&�ত-

শ্রদ্ধামাক্তিশ্রত্য ভজদেন্ত ত এব সর্ব্ব�দেশ্রষ্ঠাঃ—
গর্যাক্তি�নামক্তিপ সদের্ব্ব�ার্ষাং মদ্গদেতনান্তরাত্মনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজদেত গর্যা মাং স গম রু্য&তদেমা মতঃ ॥১৮॥
তচৈত্রব
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কর্ম্ম�দের্যা�ী,  জ্ঞানদের্যা�ী,  ধ্যানদের্যা�ী  প্রভৃক্তিতর মদেধ্য  র্যাঁহারা  (গসই গসই
ভাব ত্যা� কক্তিরয়া)  আমার স্বরূপর্শক্তি&�ত শ্রদ্ধাবৃক্তিত্ত অবলম্বন কক্তিরয়া
আমার ভজন কদেরন, তাহঁারাই সর্ব্ব�দেশ্রষ্ঠ—

সর্ব্ব�প্রকার গর্যাক্তি��দে=র মদেধ্য ক্তির্যক্তিন মদ্গতক্তিবদেত্ত আন্তক্তিরক শ্রদ্ধা
সহকাদের আমার গসবা কক্তিরয়া থাদেকন, ক্তিতক্তিনই আমার মদেত সর্ব্ব�াদেপক্ষা
গশ্রষ্ঠ গর্যা�ী ॥১৮॥

ক্তিনরবক্তিXন্নদেপ্রমভক্তি&র্যাক্তিজদেনা মৎপার্ষ�দা এব পরমদেশ্রষ্ঠাঃ—
মর্য্যাদেবর্শ্য মদেনা গর্য মাং ক্তিনত্যরু্য&া উপাসদেত।

শ্রদ্ধয়া পরদেয়াদেপতাদেস্ত গম রু্য&তমা মতাঃ ॥১৯॥
তচৈত্রব

ক্তিনরবক্তিXন্ন গপ্রমভক্তি& সহকাদের গসবনকারী আমার পার্ষ�দ�=ই পরমদেশ্রষ্ঠ
—

“ক্তিনগু�=-শ্রদ্ধা-সহকাদের  সমস্ত জীবনদেক ভক্তি&ময়  কক্তিরয়া  ক্তির্যক্তিন
আমাদেত মদেনাক্তিনদেবর্শ কদেরন,  গসই ভ&ই সকল গর্যা�ী অদেপক্ষা গশ্রষ্ঠ”
॥১৯॥

শ্রীকৃদেষ্ণ স্বয়ংরূপত্বং সর্ব্ব�াংক্তির্শত্বং সর্ব্ব�াশ্রয়ত্বং ক্তিচক্তিদ্বলাসময়ত্বঞ্চ—
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ ক্তিকক্তিঞ্চদক্তিস্ত ধনঞ্জয়।

মক্তিয় সর্ব্ব�ক্তিমদং গপ্রাতং সূদেত্র মক্তি=�=া ইব ॥২০॥
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তচৈত্রব
স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ব�াংর্শী, সর্ব্ব�াশ্রয় ও ক্তিচক্তিদ্বলাসী—

“গহ ধনঞ্জয়! আমা হইদেত আর গকহ গশ্রষ্ঠ নাই। সূদেত্র গর্যমত 
মক্তি=�= �াঁথা থাদেক, সমস্ত ক্তিবশ্বই তদ্রূপ ক্তিবষু্ণরূপী আমাদেত গপ্রাতরূদেপ 
অবস্থান কদের” ॥২০॥

স্বয়ংরূপস্য স্বরূপর্শক্তি&প্রবত্ত�নামাক্তিশ্রত্য রাজভজনদেমব পরমপাক্তি�ত্যম্—
অহং সর্ব্ব�স্য প্রভদেবা মত্তঃ সর্ব্ব�ং প্রবত্ত�দেত।

ইক্তিত মত্বা ভজদেন্ত মাং বুধা ভাবসমক্তিeতাঃ ॥২১॥
তচৈত্রব

স্বয়ংরূদেপর  স্বরূপর্শক্তি&র  প্রবত্ত�না  অবলম্বন  কক্তিরয়া  রা�ভজনই
(রাধাদাস্যাক্তিদই) গশ্রষ্ঠ বুক্তিদ্ধমত্তা—

“অপ্রাকৃত  ও  প্রাকৃত,  সমস্ত  বস্তুরই  উৎপক্তিত্ত  স্থান  বক্তিলয়া
আমাদেক  জাক্তিনও;—এইরূপ  অব�ত  হইয়া  ভাব  অথ�াৎ  শুদ্ধ-ভক্তি&-

সহকাদের  র্যাঁহারা  আমাদেক  ভজন  কদেরন,  তাহঁারাই  পক্তি�ত।”  (ভাব
ভজদেন প্রবৃত্তজন গর্য  কাদেল  ক্তিনক্তিTল ভজনপ্রবাদেহরও মূল উৎসরূদেপ
স্বয়ংরূপদেক  দর্শ�ন  কদেরন,  তTন  মধুর  রদেস  পূ=�-ভজন-প্রবত্ত�নারূপ
স্বরূপর্শক্তি&র বা মহাভাব-স্বরূপার আনু�দেত্যর আবর্শ্যকতায় শ্রীরাধাদাস্য
লাভ কক্তিরয়া থাদেকন অথ�াৎ ভজনপ্রবত্ত�নাও শ্রীকৃষ্ণর্শক্তি&—এইরূপ ক্তিনত্য
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ক্তিবচার বা ভাদেবর আশ্রদেয় ভজনই গ�ৌড়ীদেয়র গুরুদাস্য বা মধুর রদেস
শ্রীরাধাদাস্য) ॥২১॥

মদক্তিপ�তপ্রা=া  মদাক্তিশ্রতাঃ  পরস্পরং  সাহাদের্য্যন  মদালাপন-প্রসাদ-

রম=াক্তিদসুTং ক্তিনত্যদেমব লভদেন্ত—
মক্তিচ্চত্তা মদ্গতপ্রা=া গবাধয়ন্তঃ পরস্পরম্।

কথয়ন্তশ্চ মাং ক্তিনত্যং তুর্ষ্যক্তিন্ত চ রমক্তিন্ত চ ॥২২॥
তচৈত্রব

আমাদেত  সমক্তিপ�তপ্রা=,  আমার  আক্তিশ্রত  গসবকদেসক্তিবকা�=  পর�র
সাহচদের্য�্য র্যথার্যথভাদেব মৎসম্বন্ধীয় আলাপ, প্রদাস ও রম=াক্তিদ সুT লাভ
কক্তিরয়া থাদেকর—

“এতাদৃর্শ অনন্যভ&ক্তিদদে�র চক্তিরত্র এইরূপ  :—তাঁহারা ক্তিবত্ত ও
প্রা=দেক  আমাদেত  সম্যক্  অপ�=  করতঃ  পরস্পর  ভাবক্তিবক্তিনময়  ও
হক্তিরকথার  কদেথাপকথন কক্তিরয়া  থাদেকন;  গসইরূপ শ্রব=-কীত্ত�ন  দ্বারা
সাধনাবস্থায় ভক্তি&সুT ও সাধ্যাবস্থায় অথ�াৎ লব্ধদেপ্রম-অবস্থায় আমার
সক্তিহত রা�মা�� ব্রজরসান্ত��ত মধুর রস পর্য�্যন্ত সদেম্ভা�পূর্ব্ব�ক রম=সুT
লাভ কক্তিরয়া থাদেকন” ॥২২॥

*ভাবদেসচৈবব ভ�বদ্বর্শীকরদে= সমথ�া—
পত্রং পুষ্পং ফলং গতায়ং গর্যা গম ভ&্যা প্রর্যXক্তিত।

145



শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

তদহং ভ&ু্যপহৃতমõাক্তিম প্রর্যতাত্মনঃ ॥২৩॥
তচৈত্রব

ভাবদেসবাই ভ�বদ্বর্শীকরদে= সমথ�া—
“প্রর্যতাত্মা ভ&সকল আমাদেক ভক্তি& পূর্ব্ব�ক পত্র,  পুষ্প,  ফল,

জলাক্তিদ র্যাহা র্যাহা গদন, তাহাই আক্তিম অত্যন্ত গ¥হ পূর্ব্ব�ক স্বীকার কক্তির”
॥২৩॥

কৃচৈষ্ণকভজনর্শীলস্য  তৎপ্রভাদেবন  ক্তিবধূয়মানান্যভদ্রাক্তি=  দুরাচার-

বদৃ্দষ্টান্যক্তিপ দুরক্তিভসক্তিন্ধমূলকবন্ন �হ�=ীয়ান্যক্তিপ চ স্বরূপতস্তদেদক-ভজনস্য
পরমাদু্ভতমাহাত্ম্যাৎ সঃ সাধুদেরব—

অক্তিপ গচৎ সুদুরাচাদেরা ভজদেত মামনন্যভাক্।
সাধুদেরব স মন্তব্যঃ সম্য°্যবক্তিসদেতা ক্তিহ সঃ ॥২৪॥

তচৈত্রব
অনন্যভাদেব  কৃষ্ণভজনকারীর  ভজনপ্রভাদেব  ক্তিবধূয়মান  অভদ্রসমূহ
দুরাচারবৎ  দৃষ্ট  হইদেলও উহা  দুরক্তিভসক্তিন্ধজাদেতর  ন্যায়  �হ�=ীয়  নদেহ;

পরন্তু তাঁহার  অনন্যভজদেনর  স্বাভাক্তিবক পরমাদু্ভত  মাহাত্ম্যদেহতু  ক্তিতক্তিন
সাধুই—

“ক্তির্যক্তিন আমাদেক অনন্যক্তিচত্ত হইয়া ভজন কদেরন, ক্তিতক্তিন সুদুরাচার
হইদেলও  তাঁহাদেক  ‘সাধু’  বক্তিলয়া  মাক্তিনদেব;  গর্যদেহতু  তাঁহার  ব্যবসায়
সর্ব্ব�প্রকাদের সুন্দর” ॥২৪॥
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গর্শাধনপ্রক্তিক্রয়াজাত-মলক্তিনঃসার=স্য,  মক্তিলনবস্তুনঃ  স্বাভাক্তিবক-মল-

ক্তিবXুরদে=র সহ ন কদাদেপ্যকত্বম্; তাদৃগ্ ভ&ঃ ক্তিক্ষপ্রং শুধ্যক্তিত, ন কদাক্তিপ
নর্শ্যতীক্তিত পরমাশ্বাসপ্রদত্বম্—

ক্তিক্ষপ্রং ভবক্তিত ধর্ম্ম�াত্মা র্শশ্বXাক্তিন্তং ক্তিন�Xক্তিত।
গকৌদেন্তয় প্রক্তিতজানীক্তিহ ন গম ভ&ঃ প্র=র্শ্যক্তিত ॥২৫॥

তচৈত্রব
গর্শাধনপ্রক্তিক্রয়াজাত-মলক্তিনঃসার=  এবং  মক্তিলন  বস্তুর  স্বাভাক্তিবক-

মলক্তিবXুর=—ইহারা কTনও এক নদেহ। তাদৃর্শ ভ& র্শীঘ্র শুদ্ধ হয়,

কTনও নষ্ট হয় না, ইহা পরমাশ্বাসপ্রদ—
“গহ  গকৌদেন্তয়!  আমার  প্রক্তিতজ্ঞা  এই  গর্য,  আমার

অনন্যভক্তি&পথারূঢ় জীব কTনই নষ্ট হইদেব না। তাহঁার অধর্ম্ম�াক্তিদ প্রথম
অবস্থায়  ক্তিনস��  ও  gটনা  বর্শতঃ  থাক্তিকদেলও  ঐ  অধর্ম্ম�াক্তিদ  র্শীঘ্রই
ভজনপ্রাক্তিতকূল্যবাধক  অনুতাপরূপ  হক্তিরসৃ্মক্তিত  দ্বারা  ক্তিবদূক্তিরত  হইদেব।
ক্তিতক্তিন  জীদেবর  ক্তিনত্য-ধর্ম্ম�রূপ  স্বরূপ�ত-আচারক্তিনষ্ঠ  হইয়া  ভক্তি&জক্তিনত
পাপ-পু=্য-বন্ধন হইদেত পরমা র্শাক্তিন্ত লাভ কক্তিরদেবন” ॥২৫॥

gনীভূতক্তিবশুদ্ধসত্ত্বমূক্তিত্ত�মাক্তিশ্রত্য তামসপ্রকৃতদেয়াঽক্তিপ পরমাং �ক্তিতং লভদেন্ত
—

মাং ক্তিহ পাথ� ব্যপাক্তিশ্রত্য গর্যঽক্তিপ সু্যঃ পাপদের্যানয়ঃ।
ক্তিস্ত্রদেয়া নৈবর্শ্যাস্তথা রূ্শদ্রাদেস্তঽক্তিপ র্যাক্তিন্ত পরাং �ক্তিতম্ ॥২৬॥
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তচৈত্রব
gনীভূত  ক্তিবশুদ্ধসত্ত্বমূক্তিত্ত�  শ্রীকৃদেষ্ণর  আশ্রদেয়  তামস  প্রকৃক্তিত  জীব�=ও
পরম�ক্তিত লাভ কদের—

“গহ পাথ�!  অন্ত্যজ গüX�= ও গবর্শ্যাক্তিদ পক্তিততা স্ত্রীসকল,  তথা
নৈবর্শ্য-রূ্শদ্র প্রভৃক্তিত নীচব=�স্থ নর�= আমার অনন্য-ভক্তি&দেক ক্তিবক্তির্শষ্টরূদেপ
আশ্রয় কক্তিরদেল অক্তিবলদেম্ব পরা�ক্তিত লাভ কদের। আমার ভক্তি&মা��াক্তিশ্রত
ব্যক্তি&ক্তিদদে�র প্রক্তিতবন্ধক নাই” ॥২৬॥

বদ্ধজীবানাং প্রকৃক্তিতর্যক্তিন্ত্রতত্বং ঈশ্বরদেস্যাভয়ক্তিনয়ামকত্বঞ্চ—
ঈশ্বরঃ সর্ব্ব�ভূতানাং হৃদেদ্দদের্শঽরু্জ্জ�ন ক্তিতষ্ঠক্তিত।

ভ্রাময়ন্ সর্ব্ব�ভূতাক্তিন র্যন্ত্রারূঢ়াক্তিন মায়য়া ॥২৭॥
তচৈত্রব

বদ্ধজীবসমূহ প্রকৃক্তিতর অধীন, ক্তিকন্তু ঈশ্বর উভদেয়রই ক্তিনয়ামক—
“সর্ব্ব�জীদেবর হৃদদেয় পরমাত্মারূদেপ আক্তিমই অবক্তিস্থত;  পরমাত্মাই

সর্ব্ব�জীদেবর ক্তিনয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল গর্য গর্য  কর্ম্ম� কদেরন,  ঈশ্বর
তদনুরূপ  ফল  দান  কদেরন।  র্যন্ত্রারূঢ়  বস্তু  গর্যমত  ভ্রাক্তিমত  হয়,

জীবসকলও তদ্রূপ ঈশ্বদেরর সর্ব্ব�-ক্তিনয়নৃ্তত্ব-ধর্ম্ম� হইদেত জ�দের ভ্রাক্তিমত
হন। ঈশ্বর-গপ্রর=া-দ্বারাই পূর্ব্ব�কর্ম্ম�ানুসাদের গতামার প্রবৃক্তিত্ত সহদেজ কার্য�্য
কক্তিরদেত থাক্তিকদেব” ॥২৭॥
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শুদ্ধজীবানাম=ুচৈচতন্যস্বরূপত্বাং  সসীমস্বতন্ত্রতায়াঃ  সদ্ব্যবহাদের=
পদেরর্শাশ্রদেয় পরার্শাক্তিন্তঃ—

তদেমব র্শর=ং �X
সর্ব্ব�ভাদেবন ভারত।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং র্শাক্তিন্তং
স্থানং প্রাÄ্যক্তিস র্শাশ্বতম্ ॥২৮॥

তচৈত্রব
শুদ্ধজীব�= অ=ুচৈচতন্য-স্বরূপদেহতু  সসীম স্বতন্ত্রতাপ্রাপ্ত,  ঐ স্বতন্ত্রতার
সদ্ব্যবহার দ্বারা পরদেমশ্বদেরর আশ্রয় গ্রহ= কক্তিরদেল পরার্শাক্তিন্ত লাভ কদের
—

“গহ ভারত, তুক্তিম সর্ব্ব�ভাদেব গসই ঈশ্বদেরর র্শর=া�ত হও; তাহঁার
প্রসাদেদই পরা র্শাক্তিন্ত লাভ কক্তিরদেব এবং ক্তিনত্যধাম প্রাপ্ত হইদেব” ॥২৮॥

ভ&বান্ধবস্য ভ�বতঃ পরমমদের্ম্ম�াপদেদর্শঃ—
সর্ব্ব�গুহ্যতমং ভূয়ঃ রৃ্শ=ু গম পরমং বচঃ।

ইদেষ্টাঽক্তিস গম দৃঢ়ক্তিমক্তিত তদেতা বক্ষ্যাক্তিম গত ক্তিহতম্ ॥২৯॥
তচৈত্রব

ভ&বান্ধব শ্রীভ�বাদেনর পরম মদের্ম্ম�াপদেদর্শ—
“গুহ্য  ‘ব্রহ্মজ্ঞান’  ও গুহ্যতর ‘ঐশ্বরজ্ঞান’  গতামাদেক বক্তিললাম;

এক্ষদে= গুহ্যতম ভ�বজ্জ্ঞান উপদেদর্শ কক্তিরদেতক্তিF, শ্রব= কর। আক্তিম এই
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�ীতার্শাদেস্ত্রর মদেধ্য র্যত উপদেদর্শ ক্তিদয়াক্তিF, গস সমুদয় অদেপক্ষা ইহা গশ্রষ্ঠ।
তুক্তিম  আমার  অত্যন্ত  ক্তিপ্রয়,  অতএব  গতামার  ক্তিহদেতর  জন্যই  আক্তিম
বক্তিলদেতক্তিF” ॥২৯॥

পরমমাধুর্য�্যমূদেত্ত�ঃ  কামদেদবস্য  কাম-গসবানুর্শীলনদেমব  ক্তিনক্তিশ্চতং
সদের্ব্ব�াত্তমফলপ্রাক্তিপ্তঃ—

মন্মনা ভব মদ্ভদে&া মদ্র্যাজী মাং নমসু্করু।
মাদেমচৈবর্ষ্যক্তিস সত্যং গত প্রক্তিতজাদেন ক্তিপ্রদেয়াঽক্তিস গম ॥৩০॥

তচৈত্রব
পরমমাধুর্য�্যমূক্তিত্ত� শ্রীকামদেদদেবর গপ্রম-ভজনই (অপ্রাকৃত কামময়) ক্তিনক্তিশ্চত
সদের্ব্ব�াত্তম ফলপ্রাক্তিপ্ত—

“ভ�বদ্ভ& হইয়া  তুক্তিম  আমাদেক ক্তিচত্ত অপ�=  কর;  কর্ম্ম�দের্যা�ী,
জ্ঞানদের্যা�ী ও ধ্যানদের্যাক্তি��= গর্যরূপ ক্তিচন্তা কদেরন,  গসরূপ কক্তিরদেব না;
সমস্ত কদের্ম্ম�ই আমার ভ�বৎস্বরূদেপর র্যজন কর;  আমার প্রক্তিতজ্ঞা এই
গর্য, তাহা হইদেলই তুক্তিম আমার এই সক্তিচ্চদানন্দ স্বরূদেপর ক্তিনত্য গসবকত্ব
লাভ  কক্তিরদেব।  তুক্তিম  আমার  অত্যন্ত ক্তিপ্রয় বক্তিলয়া  এই ক্তিনগু�=-ভক্তি&র
উপদেদর্শ কক্তিরদেতক্তিF” ॥৩০॥
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ক্তিনক্তিTলধর্ম্ম�াধর্ম্ম�ক্তিবচারপক্তিরত্যাদে�নাদ্বয়জ্ঞানস্বরূপস্য
শ্রীব্রদেজ¹নন্দচৈনকক্তিবগ্রহস্য  পাদপদ্মর্শর=াদেদব  সর্ব্ব�াপXাক্তিন্তপূর্ব্ব�ক
সর্ব্ব�স�ৎপ্রাক্তিপ্তঃ—

সর্ব্ব�ধর্ম্ম�ান্ পক্তিরত্যজ্য মাদেমকং র্শর=ং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব�পাদেপদেভ্যা গমাক্ষক্তিয়র্ষ্যাক্তিম মা শুচঃ ॥৩১॥

তচৈত্রব
সমস্ত  ধর্ম্ম�াধর্ম্ম�ক্তিবচার  পক্তিরত্যা�পূর্ব্ব�ক  অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ  একমাত্র
শ্রীব্রদেজ¹নন্দনক্তিবগ্রহ  শ্রীকৃষ্ণচদে¹র  পাদপদেদ্ম  র্শর=  গ্রহ=  দ্বারাই
সর্ব্ব�াপXাক্তিন্ত ও সর্ব্ব�-স�ৎপ্রাক্তিপ্ত হয়—

“ব্রহ্মজ্ঞান ও ঐশ্বরজ্ঞান-লাদেভর উপদেদর্শ-স্থদেল ব=�াশ্রমাক্তিদ ধর্ম্ম�,
র্যক্তিত-ধর্ম্ম�,  নৈবরা�্য,  র্শমদমাক্তিদ  ধর্ম্ম�,  ধ্যানদের্যা�,  ঈশ্বদেরর  ঈক্তির্শতার
বর্শীভূততা প্রভৃক্তিত র্যত প্রকার ধর্ম্ম�  বক্তিলয়াক্তিF,  গস সমুদায় পক্তিরত্যা�
পূর্ব্ব�ক ভ�বৎস্বরূপ আমার একমাত্র র্শর=াপক্তিত্ত অOীকার কর;  তাহা
হইদেলই আক্তিম গতামাদেক সংসার-দর্শার সমস্ত পাপ তথা পূদের্ব্ব�া& ধর্ম্ম�-
পক্তিরত্যাদে�র গর্য সকল পাপ,  গস সমুদায় হইদেত উদ্ধার কক্তিরব। তুক্তিম
অকৃতকর্ম্ম�া বক্তিলয়া গর্শাক কক্তিরদেব না” ॥৩১॥

শ্রীহদেরদেরব সর্ব্ব�সদসর্জ্জ�ৎকার=ত্বম্—
অহদেমবাসদেমবাদেগ্র নান্যদ্র্যৎ সদসৎপরম্।

পশ্চাদহং র্যদেদতচ্চ গর্যাঽবক্তির্শদের্ষ্যত গমাঽস্ম্যহম্ ॥৩১॥
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শ্রীমদ্ভা�বদেত
শ্রীহক্তিরই সদসৎ ক্তিনক্তিTল জ�দেতর কার=স্বরূপ—

“এই জ�ৎ সৃক্তিষ্টর পূদের্ব্ব� গকবল আক্তিম ক্তিFলাম। সৎ, অসৎ এবং
অক্তিনর্ব্ব�চনীয় ক্তিনক্তির্ব্ব�দের্শর্ষ ব্রহ্ম পর্য�্যন্ত অন্য ক্তিকFুই আমা হইদেত পৃথক্-

রূদেপ ক্তিFল না। সৃক্তিষ্ট হইদেল পর এ সমুদয়-স্বরূদেপ আক্তিমই আক্তিF এবং
সৃক্তিষ্ট লয় হইদেল একমাত্র আক্তিমই অবক্তির্শষ্ট থাক্তিকব” ॥৩২॥

ক্তিনক্তিTল-সম্বন্ধাক্তিভদেধয়প্রদেয়াজনাত্মক-গবদজ্ঞানং তস্মাদেদব—
জ্ঞানং গম পরমং গুহ্যং র্যক্তিদ্বজ্ঞানসমক্তিeতম্।
সরহস্যং তদOঞ্চ �ৃহা= �ক্তিদতং ময়া ॥৩৩॥

তচৈত্রব
সম্বন্ধ,  অক্তিভদেধয়  ও  প্রদেয়াজনাত্মক  সমস্ত  গবদ-জ্ঞান  তাঁহা  হইদেতই
আ�ত—

“ক্তিবজ্ঞানসমক্তিeত  রহস্য  ও  তদOরু্য& আমার  পরমগুহ্য  জ্ঞান
গতামাদেক কৃপা কক্তিরয়া আক্তিম বক্তিলদেতক্তিF, তাহা তুক্তিম গ্রহ= কর” ॥৩৩॥

শ্রীকৃষ্ণাত্মকধর্ম্ম�ময়দেমব গবদজ্ঞানং তস্মাদ্ব্রহ্ম=াক্তিধ�তম্—
কাদেলন নষ্টা প্রলদেয় বা=ীয়ং গবদমংক্তিজ্ঞতা।

ময়াদেদৌ ব্রহ্মদে= গপ্রা&া ধদের্ম্ম�া র্যস্যাং মদাত্মকঃ ॥৩৪॥
তচৈত্রব
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শ্রীকৃষ্ণাত্মক ধর্ম্ম�জ্ঞানই তাঁহা হইদেত ব্রহ্মা পাইদেলন—
“গবদবা=ীদেত মদীয় স্বরূপভূত গর্য ধর্ম্ম� বক্তি=�ত রক্তিহয়াদেF,  তাহা

কালধদের্ম্ম� প্রলয়-সমদেয় অন্তক্তিহ�ত হইদেল সৃক্তিষ্টর আক্তিদদেত আক্তিম ব্রহ্মাদেক
উহা উপদেদর্শ কক্তিরয়াক্তিFলাম” ॥৩৪॥

পরমানন্দস্বরূপ-শ্রীকৃষ্ণাক্তিপ্তদেরব সর্ব্ব�দেশ্রষ্ঠ-সুTপ্রাক্তিপ্তঃ—
মর্য্যক্তিপ�তাত্মনঃ সভ্য ক্তিনরদেপক্ষস্য সর্ব্ব�তঃ।

ময়াত্মনা সুTং র্যত্তৎ কুতঃ স্যাক্তিদ্বর্ষয়াত্মনাম্ ॥৩৫॥
তচৈত্রব

পরমানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণদেসবা-প্রাক্তিপ্তই সর্ব্ব�দেশ্রষ্ঠ সুTলাভ—
“গহ সভ্য, ক্তির্যক্তিন আমাদেত সমক্তিপ�তাত্ম হইয়া অপর সমস্ত ক্তিবর্ষদেয়

ক্তিনরদেপক্ষ  হইয়াদেFন,  তাহঁার  হৃদদেয়  পরমানন্দস্বরূপ  আক্তিম  গর্য  সুT
প্রদান কক্তির, ক্তিবর্ষক্তিয়�= তাহা গকাথায় পাইদেব?” ৩৫॥

কর্ম্ম�দের্যা�াক্তিদলভ্যং ফলং বাঞ্ছক্তিত গচৎ প্রাদেþাদেত্যব কৃষ্ণভ&ঃ—
র্যৎ কর্ম্ম�ক্তিভর্য�ত্তপসা জ্ঞানচৈবরা�্যতশ্চ র্যৎ।

গর্যাদে�ন দানধদের্ম্ম�= গশ্রদেয়াক্তিভক্তিরতচৈররক্তিপ ॥৩৬॥ 
সর্ব্ব�ং মদ্ভক্তি&দের্যাদে�ন মদ্ভদে&া লভদেতঽঞ্জসা।
স্ব��াপব��ং মদ্ধাম কথক্তিঞ্চদ্র্যক্তিদ বাঞ্ছক্তিত ॥৩৭॥

তচৈত্রব
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কর্ম্ম�জ্ঞানদের্যা�াক্তিদলভ্য ক্তিবর্ষয় আকাঙ্ক্ষা কক্তিরদেল ভ& সমস্তই প্রাপ্ত হন—
“কর্ম্ম�,  তপস্যা,  জ্ঞান,  নৈবরা�্য,  গর্যা�,  দান,  ধর্ম্ম�  বা  অন্যান্য

গশ্রয়ঃ-সাধনসমূহ  দ্বারা  জ�দেত  র্যাহা  ক্তিকFু  লব্ধ  হয়,  মদীয়  ভ&
ভক্তি&দের্যা� দ্বারা অনায়াদেসই তৎসমুদায় প্রাপ্ত হইয়া থাদেকন এবং র্যক্তিদ
কTনও  প্রাথ�না  কদেরন,  তাহা  হইদেল  স্ব��,  অপব��,  এমন  ক্তিক,

নৈবকুণ্ঠদেলাকও লাভ কক্তিরয়া থাদেকন” ॥৩৬-৩৭॥

ঐকাক্তিন্তকা দীয়মানমক্তিপ নৈকবল্যাক্তিদকং ন বাঞ্ছক্তিন্ত—
ন ক্তিকক্তিঞ্চৎ সাধদেবা ধীরা ভ&া গহ্যকাক্তিন্তদেনা মম।
বাঞ্ছন্ত্যক্তিপ ময়া দত্তং নৈকবল্যমপুনভ�বম্ ॥৩৮॥

তচৈত্রব
ঐকাক্তিন্তক ভ&�= দীয়মান নৈকবল্যাক্তিদও ইXা কদেরন না—

ধীর  ও  সাধুপ্রকৃক্তিত  আমার  ঐকাক্তিন্তক  ভ&�=,  আক্তিম  ক্তিদদেত
চাক্তিহদেলও, আত্যক্তিন্তক ক্তিকFুই গ্রহ= কদেরন না ॥৩৮॥

নৈকবল্যাদেÿয়ঃ সাদেলাক্যাক্তিদকমক্তিপ গনXক্তিন্ত—
মৎদেসবয়া প্রতীতং গত সাদেলাক্যাক্তিদচতুষ্টয়ম্।

গনXক্তিন্ত গসবয়া পূ=�াঃ কুদেতাঽন্যৎ কালক্তিবপু্লতম্ ॥৩৯॥
তচৈত্রব

নৈকবল্য হইদেত গশ্রষ্ঠ সাদেলাক্যাক্তিদও ইXা কদেরন না—
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“আমার  গসবা  দ্বারা  সাদেলাক্যাক্তিদ-মুক্তি&চতুষ্টয়  স্বয়ং  আ�ত
হইদেলও আমার গসবাদেত পূ=�মনা হইয়া শুদ্ধভ& র্যTন গস সমুদয় গ্রহ=
কদেরন না,  তTন মাক্তিয়ক গভা� ও সারু্যজ্য মুক্তি&,—র্যাহা কাদেলর দ্বারা
অক্তিত সত্বদের নষ্ট হয়,  তাহা গকন ইXা কক্তিরদেবন?  সারু্যজ্য-মুক্তি& দ্বারা
জীদেবর সত্তা কাল-কবদেল পক্তিতত হয়। অতএব ভুক্তি& ও সারু্যজ্য-মুকক্তিত
ইহাদেদর স্থাক্তিয়ত্ব নাই” ॥৩৯॥

প্রবলা ভক্তি&দেরব ভ�বদ্বর্শীকর=সমথ�া, ন ক্তিহ গর্যা�জ্ঞানাদয়ঃ—
ন সাধয়ক্তিত মাং গর্যাদে�া ন সাংT্যং ধর্ম্ম� উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাদে�া র্যথা ভক্তি&ম�দেমাক্তির্জ্জ�তা ॥৪০॥
তচৈত্রব

প্রবলা ভক্তি&ই ভ�বান্গক বর্শীকরদে= সমথ�, গর্যা�-জ্ঞানাক্তিদ নদেহ—
“গহ  উদ্ধব,  আমার প্রক্তিত প্রবলা  ভক্তি& গর্যরূপ আমাদেক বাধ্য

কক্তিরদেত পাদের,  অষ্টাO-গর্যা�,  অদেভদ-ব্রহ্মবাদরূপ সাংT্যজ্ঞান,  ব্রাহ্মদে=র
স্ব-র্শাTা-অধ্যয়নরূপ স্বাধ্যায়,  সর্ব্ব�ক্তিবধ তপস্যা ও ত্যা�রূপ সন্ন্যাসাক্তিদ
দ্বারা আক্তিম গসরূপ বাধ্য হই না” ॥৪০॥

কৃষ্ণভক্তি&ঃ শ্বপাকানক্তিপ জন্মদেদার্ষাৎ পুনাক্তিত—
ভ&্যাহদেমকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা ক্তিপ্রয়ঃ সতাম্।

ভক্তি&ঃ পুনাক্তিত মক্তিন্নষ্ঠা শ্বপাকানক্তিপ সম্ভবাৎ ॥৪১॥
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তচৈত্রব
কৃষ্ণভক্তি& চ�ালদেকও জন্মদেদার্ষ হইদেত পক্তিরত্রা= কদের—

“সাধুক্তিদদে�র ক্তিপ্রয় আক্তিম,  অনন্যশ্রদ্ধাজক্তিনত ভক্তি& দ্বারাই প্রাপ্য
হই। ভক্তি&ই মক্তিন্নষ্ঠ-চ�ালদেকও জন্মদেদার্ষ হইদেত পক্তিরত্রা= কদের” ॥৪১॥

প্রবলা ভক্তি&রক্তিজদেতক্তি¹য়ানক্তিপ ক্তিবর্ষয়দেভা�াদুদ্ধরক্তিত—
বাধ্যমাদেনাঽক্তিপ মদ্ভদে&া ক্তিবর্ষচৈয়রক্তিজদেতক্তি¹য়ঃ।

প্রায়ঃ প্র�ল্ভয়া ভ&্যা ক্তিবর্ষচৈয়ন�াক্তিভভূয়দেত ॥৪২॥
তচৈত্রব

প্রবলাভক্তি& অক্তিজদেতক্তি¹য়�=দেকও ক্তিবর্ষয়দেভা� হইদেত উদ্ধার কদেরন—
“ভ&্যাক্তিশ্রত ব্যক্তি&র পূর্ব্ব�াভ্যস্ত অক্তিজদেতক্তি¹য় মন ক্তিকFুক্তিদন ক্তিবর্ষদেয়

থাক্তিকদেত বাধ্য  হয়। ভক্তি& অনুর্শীলন কক্তিরদেত কক্তিরদেত ভক্তি&-প্রা�ল্ভ্য
র্যত  বৃক্তিদ্ধ  হয়,  ততই  অক্তিজদেতক্তি¹য়  ব্যক্তি&  ভক্তি&প্রবলতাক্রদেম  ক্তিবর্ষদেয়
অক্তিভভূত হন না। ভদেব গর্য গকহ গকহ পক্তিতত হয়, গস গকবল কপটতার
ফল” ॥৪২॥

লব্ধ-শুদ্ধভক্তি&-বীজস্য  ক্তিনক্তির্ব্ব�ণ্ণস্যানুভূতদুঃTাত্মককাম-স্বরূপস্যাক্তিপ  তৎ-
ত্যা�াসামথ�্য�হ�=র্শীলস্য  তত্র  ক্তিন�পট-ক্তিনষ্ঠাপূর্ব্ব�ক-র্যাক্তিজত-ভ&্যOস্য
ভ&স্য  র্শচৈনভ��বান্  হৃদদেয়াক্তিদতঃ  সন্  ক্তিনক্তিTলা-ক্তিবদ্যাতৎ  কার্য�্যাক্তি=  চ
ক্তিবধ্বংসয়ক্তিন্নরবক্তিXন্ন-ক্তিনজ-ক্তিচন্ময়-ক্তিবলাস-ধাচৈমবাক্তিব�দেরাক্তিত—
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জাতশ্রদেদ্ধা মৎকথাসু ক্তিনক্তির্ব্ব�ণ্ণঃ সর্ব্ব�কর্ম্ম�সু।
গবদ দুঃTাত্মকান্ কামান্ পক্তিরত্যাদে�ঽপ্যনীশ্বরঃ ॥৪৩॥

তদেতা ভদেজত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুদৃ�ঢ়ক্তিনশ্চয়ঃ।
জুর্ষমা=শ্চ তান্ কামান্ দুঃদেTাদক�াংশ্চ �হ�য়ন্ ॥৪৪॥

গপ্রাদে&ন ভক্তি&দের্যাদে�ন ভজদেতা মাঽসকৃনু্মদেনঃ।
কামা হৃদর্য্যা নর্শ্যক্তিন্ত সদের্ব্ব� মক্তিয় হৃক্তিদ ক্তিস্থদেত ॥৪৫॥

ক্তিভদ্যদেত হৃদয়গ্রক্তিন্থক্তিশ্ছদ্যদেন্ত সর্ব্ব�সংর্শয়াঃ।
ক্ষীয়দেন্ত চাস্য কর্ম্ম�াক্তি= মক্তিয় দৃদেষ্টঽক্তিTলাত্মক্তিন ॥৪৬॥

তচৈত্রব
শুদ্ধভক্তি&বীজপ্রাপ্ত, ক্তিনক্তির্ব্ব�ণ্ণ, কামসমূদেহর দুঃTময়স্বরূপ অনুভব কক্তিরয়াও
উহা  পক্তিরত্যাদে�  ক্তিনজ  অসামদেথ�্যর  ক্তিনন্দন  কক্তিরদেত  কক্তিরদেত  ক্তিন�পট
ক্তিনষ্ঠাপূর্ব্ব�ক  ভ&্যOসমূহ  র্যাজনকারী  ভদে&র  হৃদদেয়  উক্তিদত  হইয়া
ভ�বান্ তাহঁার সমুদায় অক্তিবদ্যা ও তাঁহার ফলসমূহ ধ্বংস কক্তিরয়া ক্তিনজ
ক্তিচদ্ক্তিবলাস-স্বরূপ প্রকার্শ কদেরন—

“আমার  কথায়  জাতশ্রদ্ধ  ব্যক্তি&সকল  কর্ম্ম�ফল-ক্তিনক্তির্ব্ব�ণ্ণ  হইয়া
জীবনর্যাত্রা ক্তিনর্ব্ব�াহ কক্তিরদেবন। কাম পক্তিরত্যাদে� অর্শ&,  তথাক্তিপ কামদেক
চরদেম দুঃTাত্মক জাক্তিনয়া তাহাদেক ক্রমর্শঃ সদেঙ্কাচ কক্তিরদেবন” ॥৪৩॥

“শ্রদ্ধাবান্  ব্যক্তি&  দৃঢ়ক্তিনশ্চয়  হইয়া  আমাদেক  ভজন  কক্তিরদেত
থাক্তিকদেবন। দুঃTই ইহার উদক� অথ�াৎ চরম ফল,—এরূপ জাক্তিনয়া গসই
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কামদেক ক্তিনন্দ কক্তিরদেত কক্তিরদেত স্বীকার কক্তিরদেবন,  এই কার্য�্য  ক্তিন�পট
হইদেল আক্তিম কৃপা কক্তির” ॥৪৪॥

“পূদের্ব্ব�া& ভক্তি&দের্যাদে�র দ্বারা আমাদেক ক্তিনরন্তর ভজন কক্তিরদেত
কক্তিরদেত আক্তিম ভদে&র হৃদদেয় অবক্তিস্থত হইয়া হৃক্তিদজাত কামসকলদেক
সমূদেল নার্শ কক্তির” ॥৪৫॥

“তTন সাধদেকর অক্তিবদ্যাময় হৃদয়গ্রক্তিন্থ গভদ হয়,  সকল সংর্শয়
গFদ হয় এবং আমাদেক অক্তিTলাত্মা বক্তিলয়া দৃক্তিষ্ট হইদেল সমুদয় কর্ম্ম�ক্ষয়
হয়” ॥৪৬॥

জ্ঞানচৈবরা�্যাদীনাং কদাক্তিচৎ শুদ্ধভক্তি&বাধকত্বমদেতা ন ভ&্যOত্বম্—
তস্মান্মদ্ভক্তি&রু্য&স্য

গর্যাক্তি�দেনা নৈব মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ নৈবরা�্যং

প্রায়ঃ গশ্রদেয়া ভদেবক্তিদহ ॥৪৭॥
তচৈত্রব

জ্ঞান-নৈবরা�্যাক্তিদ কTন কTন শুদ্ধভক্তি&র বাধাকারী, সুতরাং ভক্তি&র অO
নদেহ—

সাধনভ&ক্তিদদে�র জ্ঞান-নৈবরা�্য-গচষ্টার  প্রদেয়াজন নাই,  আমাদেক
আত্মভাদেব আমার ভক্তি&রু্য& গর্যা�ী-ব্যক্তি& ভজন কদেরন। তাহাদেত জ্ঞান
বা নৈবরা�্যদেচষ্টা দ্বারা প্রায় গশ্রয়ঃ হয় না ॥৪৭॥
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শ্রদ্ধায়া এব গকবলভ&্যক্তিধকারদাতৃত্বং ন জাত্যাদেদঃ—
গকবদেলন ক্তিহ ভাদেবন

গ�াদেপ্যা �াদেবা ন�া মৃ�াঃ।
গর্যঽদেন্য মূঢ়ক্তিধদেয়া না�াঃ

ক্তিসদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা ॥৪৮॥
তচৈত্রব

শ্রদ্ধাই গকবলা ভক্তি&দেত অক্তিধকার গদন, জাক্তিত প্রভৃক্তিত নদেহ—
“গহ  উদ্ধব!  গকবল  ভাদেবর  দ্বারাই  গ�াপী�=,  �াভী�=,  ন�-

মৃ��= ও মূঢ়বুক্তিদ্ধ না��= ক্তিসদ্ধ হইয়া র্শীঘ্রই আমাদেক লাভ কক্তিরয়াদেF।
(এTাদেন সাধনক্তিসদ্ধা গ�াপী প্রভৃক্তিতর কথাই উ& হইয়াদেF)” ॥৪৮॥

র্শাস্ত্রক্তিবক্তিহতস্বধর্ম্ম�ত্যাদে�নাক্তিপ ভ�বদ্ভজনদেমব কত্ত�ব্যম্—
আজ্ঞাচৈয়বং গু=ান্ গদার্ষান্

ময়াক্তিদষ্টানক্তিপ স্বকান্।
ধর্ম্ম�ান্ সংত্যজ্য র্যঃ সর্ব্ব�ান্

মাং ভদেজৎ স চ সত্তমঃ ॥৪৯॥
তনৈত্রব

র্শাস্ত্রক্তিবক্তিহত স্বধর্ম্ম�ত্যা� কক্তিরয়াও হক্তিরভজনই কত্ত�ব্য—
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“ধর্ম্ম�র্শাদেস্ত্র আক্তিম ভ�বান্ র্যাহা ‘ধর্ম্ম�’ বক্তিলয়া আদেদর্শ কক্তিরয়াক্তিF,

তাহার গু=দেদার্ষ ক্তিবচার পূর্ব্ব�ক গসই সকল ধর্ম্ম�প্রবৃক্তিত্ত Fাক্তিড়য়া  ক্তির্যক্তিন
আমাদেক ভজন কদেরন, ক্তিতক্তিন সদের্ব্ব�াৎকৃষ্ট (সাধু)” ॥৪৯॥

সর্ব্ব�জীবাবতারা=ামপ্যাত্মস্বরূপঃ  স্বয়ংরূদেপা  ব্রজক্তিকদের্শার  এব
সকলস্বরূপবৃক্তিত্ত-রস-সমাহার-মধুরভাদেবন  শ্রুক্তিত-সৃ্মক্তিত-ক্তিবক্তিহত-

পক্তিতদেদবতাক্তিদক্তিনষ্ঠাপক্তিরত্যাদে�চৈনব  তৎক্রীড়া-পুত্তক্তিলচৈকক্তিরব  জীচৈবঃ  কাম-

রূপানু�দেত্যন  ভজনীয়ঃ।  ক্তিনক্তিTল-গক্লর্শদুষ্টাসুরসমাজপক্তিতপুৎত্রাক্তিদ-ভয়াৎ
স রক্তিক্ষর্ষ্যদেত্যব—

তস্মাৎ ত্বমুদ্ধদেবাৎসৃজ্য
গচাদনাং প্রক্তিতদেচাদনাম্।

প্রবৃক্তিত্তঞ্চ ক্তিনবৃক্তিত্তঞ্চ
গশ্রাতব্যং শ্রুতদেমব চ ॥৫০॥

মাদেমকদেমব র্শর=-

মাত্মানং সর্ব্ব�দেদক্তিহনাম্।
র্যাক্তিহ সর্ব্ব�াত্মভাদেবন

ময়া স্যা হ্যকুদেতাভয়ঃ ॥৫১॥
তচৈত্রব

সমস্ত জীব ও অবতার�দে=রও আত্মস্বরূপ স্বয়ংরূপ ব্রজ-ক্তিকদের্শাদেররই
গবদাক্তিদ-র্শাস্ত্রক্তিবক্তিহত পক্তিত ও গদবতাক্তিদর প্রক্তিত ক্তিনষ্ঠা পক্তিরত্যা� কক্তিরয়াই
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আত্মবৃক্তিত্তরূপ রসসমূদেহর সমাহারস্বরূপ মধুররদেস কামরূপানু�ত হইয়া
তাঁহার ক্রীড়াপুত্তক্তিলকার ন্যায় ভজন কক্তিরদেত হইদেব। সমস্ত গক্লর্শ, অসুর,

সমাজ ও পক্তিতপুৎত্রাক্তিদভয় হইদেত ক্তিতক্তিন ক্তিনক্তিশ্চত রক্ষা কদেরন—
“গহ উদ্ধব!  তুক্তিম গবদেদর গপ্রর=া-বাক্য ও সৃ্মক্তিতর প্রক্তিত-গপ্রর=া

পক্তিরত্যা� করতঃ প্রবৃক্তিত্ত,  ক্তিনবৃক্তিত্ত,  গশ্রাতব্য ও শ্রুত সমস্ত ত্যা� কক্তিরয়া
সর্ব্ব�দেদক্তিহ�দে=র  আত্মা-স্বরূপ  আমার  অথ�াৎ  শ্রীকৃষ্ণস্বরূদেপর  অনন্য-
র্শর=াপক্তিত্ত কর। সর্ব্ব�দেতাভাদেব তাহা কক্তিরদেত পাক্তিরদেল আমাদেত অবক্তিস্থত
হইয়া অকুদেতাভয় হইদেব ॥৫০-৫১॥

জীবানাং  ত্য&ভুক্তি&মুক্তি&দেদবতান্তরাক্তিপ্তসৃ্পহানাং  �ৃহীত-

শ্রীকৃষ্ণানু�ত্যময়জীবনানাদেমব  ক্তিনত্যস্বরূপক্তিসক্তিদ্ধস্তদন্তরO-

শ্রীরূপানু�ভজন-পক্তিরকরত্বঞ্চ স�দ্যদেত—
মদেত্ত�্যা র্যদা ত্য&সমস্তকর্ম্ম�া

ক্তিনদেবক্তিদতাত্মা ক্তিবক্তিচকীক্তির্ষ�দেতা গম।
তদামৃতত্বং প্রক্তিতপদ্যমাদেনা

মমাত্মভূয়ায় চ কল্পদেত নৈব ॥৫২॥
তচৈত্রব

ভুক্তি&,  মুক্তি&  ও  গদবতান্তর-প্রাক্তিপ্তসৃ্পহা  পক্তিরত্যা�  কক্তিরয়া
শ্রীকৃষ্ণদেসবাবর=কারী  জীবসমূদেহরই  ক্তিনত্যস্বরূপ  লাভ  ও  শ্রীকৃদেষ্ণর
অন্তরO শ্রীরূপানু� নৈকঙ্কর্য�্যক্তিসক্তিদ্ধ—
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“মর=র্শীল জীব র্যTন সমস্ত কর্ম্ম� পক্তিরত্যা�পূর্ব্ব�ক আপনাদেক
আমার  (ভ�বাদেনর)  প্রক্তিত স�ূ=�রূদেপ ক্তিনদেবদন কক্তিরয়া আমার ইXায়
ক্তিক্রয়া  কক্তিরয়া  থাদেকন,  তTন  অমৃতত্ব  লাভ  কক্তিরয়া  আমার  সক্তিহত
একদের্যাদে� ক্তিচৎস্বরূপ রসদেভাদে� কক্তিল্পত অথ�াৎ গর্যা�্য হন” ॥৫২॥

স্ব-ক্তিপ্রয়পক্তিরকদের= ক্তিবনা শ্রীভ�বদেতাঽপ্যাত্মসত্তায়ামপ্যনক্তিভলার্ষঃ—
নাহমাত্মানমার্শাদেস মদ্ভচৈ&ঃ সাধুক্তিভক্তিব�না।

ক্তিশ্রয়ঞ্চাত্যক্তিন্তকীং ব্রহ্মন্ গর্যর্ষাং �ক্তিতরহং পরা ॥৫৩॥
তচৈত্রব

ভ�বান্ও ক্তিনজক্তিপ্রয়পক্তিরকররূ্শন্য জীবন আকাঙ্ক্ষা কদেরন না—
“গহ ব্রাহ্ম=বর!  র্যাঁহাদেদব আক্তিমই একমাত্র আশ্রয়,  গসই সাধু�=

ব্যতীত  আক্তিম  ক্তিনজ  স্বরূপ�ত  আনন্দ  ও  ক্তিনত্যা  র্ষচৈড়শ্বর্য�্যস�ক্তিত্তর
অক্তিভলার্ষ কক্তির না” ॥৫৩॥

অনন্যভজনদেমব শ্রীভ�বদেতা ভ&ানাঞ্চ পরস্পরং ত্যা�াসহদেন কার=ম্
—

গর্য দারা�ারপুৎত্রাপ্ত-

প্রা=ান্ ক্তিবত্তক্তিমমং পরম্।
ক্তিহত্বা মাং র্শর=ং র্যাতাঃ

কথং তাংস্ত্য&ুমুৎসদেহ ॥৫৪॥
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তচৈত্রব
অনন্যভজনই  শ্রীভ�বান্  ও  তদ্ভ&�দে=র  পর�র  ত্যা�-অসহদেনর
কার=—

র্যাহারা �ৃহ,  পুৎত্র,  কলত্র,  আত্মীয়-স্বজন,  ধন,  প্রা=,  ইহদেলাক,

পরদেলাক  পক্তিরত্যা�  কক্তিরয়া  আমার  র্শর=  লইয়াদেF,  তাহাক্তিদ�দেক
পক্তিরত্যা� কক্তিরদেত আমার উৎসাহ ক্তিকরূদেপ হইদেব? ৫৪॥

মধুর-রসচৈস্যব  শ্রীহক্তিরবর্শীকরদে=  মুT্যত্বং  তত্রাক্তিধক্তিষ্ঠতস্য  দর্শ�নদেমব
স�ূ=�-দর্শ�নম্—

মক্তিয় ক্তিনর্ব্ব�ন্ধহৃদয়াঃ
সাধবঃ সমদর্শ�নাঃ।

বদের্শ কুর্ব্ব�ক্তিন্ত মাং ভ&্যা
সৎক্তিস্ত্রয়ঃ সৎপক্তিতং র্যথা ॥৫৫॥

তচৈত্রব
মধুর রসই শ্রীহক্তিরবর্শীকরদে= মুT্য ও তদাক্তিশ্রদেতর দর্শ�নই স�ূ=� দর্শ�ন
—

সুর্শীলা  ভার্য�্যা  গর্যরূপ সৎ  পক্তিতদেক বর্শীভূত  কক্তিরয়া  থাদেকন,

তদ্রূপ আমাদেত সমাস&ক্তিচত্ত সমদর্শ�ী সাধু�=ও ভক্তি&প্রভাদেব আমাদেক
বর্শীভূত কদেরন ॥৫৫॥
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শ্রীলীলাপুরুদের্ষাত্তমস্য  গস্বXাকৃত-স্বাশ্রয়-ক্তিবগ্রহ�=ানু�ত্যময়-ক্তিনজ-ক্তিনত্য-
ব্রজ-বাস্তব-মূল-পক্তিরচয়-  প্রকাদের্শ প্রীক্তিততত্ত্বচৈস্যব গমৌক্তিলকত্বাৎ,  ন্যায়াদ্যস্য
তদাক্তিশ্রতত্বং তদধীনত্বঞ্চ, ক্তিদ্বজস্য হক্তিরভ&বর্শ্যত্বঞ্চ প্রকাক্তির্শতম্—

অহং ভ&পরাধীদেনা হ্যস্বতন্ত্র ইব ক্তিদ্বজ।
সাধুক্তিভগ্র�স্তহৃদদেয়া ভচৈ&ভ�&জনক্তিপ্রয়ঃ ॥৫৬॥

তচৈত্রব
লীলা-পুরুদের্ষাত্তম স্বয়ংভ�বান্ ব্রদেজ¹নন্দদেনর গস্বXাকৃত ক্তিনজ আশ্রয়-

ক্তিবগ্রহ�দে=র  আনু�ত্যময়  ক্তিনজ ক্তিনত্য  বাস্তব  মূল  পক্তিরচদেয়র  প্রকাদের্শ
প্রীক্তিততদেত্ত্বরই  গমৌক্তিলকত্ব-গহতু  ন্যায়াক্তিদর  তদাক্তিশ্রত-স্বরূপ-গহতু
গপ্রমাধীনত্ব ও ক্তিদ্বদেজর হক্তিরভ&বর্শ্যতা প্রকাক্তির্শত হইল—

গহ ক্তিদ্বজ! আক্তিম ভ&াধীন, অতএব অস্বতদেন্ত্রর ন্যায়, সাধু ভ&�=
আমার  হৃদয়দেক গ্রাস  কক্তিরয়াদেF;  ভদে&র কথা  ক্তিক,  ভদে&র অনু�ত
জনও আমার ক্তিপ্রয় ॥৫৬॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রপদেন্নরু্ষ  ত্য&াক্তিTলস্বজনস্বধদের্ম্ম�রু্ষ  তৎপাচৈদক-রদেতরু্ষ  তক্তিদ্ব
রহকাতদেররু্ষ  শ্রীভ�বদেতা  ক্তিনজ-নাম-গপ্রম-পক্তিরকর-ক্তিবগ্রহ-

লীলারসপ্রদাদেনন  পরমাত্মীয়বৎ  পক্তিরপালন-প্রক্তিতশ্রুক্তিতরূপা
পরমাশ্বাসবা=ী—

তমাহ ভ�বান্ গপ্রষ্ঠং
প্রপন্নাক্তিত্ত�হদেরা হক্তিরঃ।
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গর্য ভ্য&দেলাকধর্ম্ম�াশ্চ
মদদেথ� তান্ ক্তিবভর্ম্ম�্যহম্ ॥৫৭॥

তচৈত্রব
শ্রীকৃষ্ণপদেদ প্রপন্ন,  তাঁহার জন্য সমস্ত স্বজন ও স্বধর্ম্ম�-পক্তিরত্যা�কারী,
তাঁহার গসবাক্তিনরত ক্তিবরহকাতর ভ&�দে=র সeদেন্ধ শ্রীভ�বাদেনর ক্তিনজ
নাম,  গপ্রম,  পক্তিরকর,  গদহ,  লীলারস প্রদাদেনর দ্বারা পরমাত্মীদেয়র ন্যায়
প্রক্তিতপালন-প্রক্তিতশ্রুক্তিতরূপ পরম আশ্বাসবা=ী—
প্রপন্নজদেনর আক্তিত্ত�হর=কারী ভ�বান্ শ্রীহক্তির গসই ক্তিপ্রয়তমদেক (দূতরূপী 
উদ্ধবদেক) কক্তিহদেলন—

“র্যাঁহারা আমার জন্য ধর্ম্ম� ও সমাজ পক্তিরত্যা� কক্তিরয়াদেFন, আক্তিম
তাঁহাক্তিদ�দেক ক্তিবদের্শর্ষরূদেপ পালন কক্তিরয়া থাক্তিক” ॥৫৭॥

ইক্তিত শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃদেত শ্রীভ�বদ্বচনামৃতং নাম নবদেমাঽধ্যায়ঃ।
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শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

দর্শদেমাঽধ্যায়ঃ

অবদের্শর্ষামৃতম্
 

সঙ্কীত্ত�্যমাদেনা ভ�বাননন্তঃ
শ্রুতানুভাদেবা ব্যসনং ক্তিহ পুংসাম্।
প্রক্তিবর্শ্য ক্তিচত্তং ক্তিবধুদেনাত্যদের্শর্ষং

র্যথা তদেমাঽদেক�াঽভ্রক্তিমবাক্তিতবাতঃ ॥১॥
ভাঃ ১২।১২।৪৮

“ভ�বান্ শ্রীহক্তিরর চক্তিরত কীত্ত�ন বা মাহাত্ম্য শ্রব= কক্তিরদেল ক্তিতক্তিন
মানব�দে=র ক্তিচদেত্ত প্রক্তিবষ্ট হইয়া, সূর্য�্য গর্যরূপ অন্ধকার-রাক্তির্শ এবং প্রবল
বায়ু  গমgরাক্তির্শ ক্তিবনষ্ট কদের,  গসইরূপ র্যাবতীয় দুঃT দূরীকৃত কক্তিরয়া
থাদেকন” ॥১॥

মৃর্ষাক্তি�রস্তা হ্যসতীরসৎকথা
ন কথ্যদেত র্যদ্ভ�বানদেধাক্ষজঃ।
তদেদব সত্যং তদুচৈহব মOলং
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তদেদব পু=্যং ভ�বদু্গদে=াদয়ম্ ॥২॥
ভাঃ ১২।১২।৪৯

“র্যাহাদেত  অদেধাক্ষজ  ভ�বান্  শ্রী�ক্তির  কীত্ত�ত  হন  না,  তাদৃর্শ
অসৎকথাপূ=� ক্তিমথ্যাবচনরাক্তির্শ অসৎ। র্যাহাদেত ভ�বদু্গ=রাক্তির্শর অভু্যদয়
হয়,  তাদৃর্শ  বাক্যই  সত্য,  তাহাই  মOলপ্রদ এবং  তাহাই  পু=্যজনক
জাক্তিনদেত হইদেব” ॥২॥

তদেদব রম্যং রুক্তিচরং নবং নবং
তদেদব র্শশ্বন্মনদেসা মদেহাৎসবম্।
তদেদব গর্শাকা=�বদের্শার্ষ=ং নৃ=াং

র্যদুত্তমঃদে�াকর্যদের্শাঽনু�ীয়দেত ॥৩॥
ভাঃ ১২।১২।৫০

“র্যাহাদেত  উত্তমঃদে�াক  শ্রীহক্তিরর  র্যর্শঃ  অনুক্ষ=  কীক্তিত্ত�ত  হন,

তাহাই  নব  নবায়মানরূদেপ  রুক্তিচপ্রদ,  রম্য,  ক্তিচত্তমদেহাৎসবজনক  ও
গর্শাকসমুদ্রক্তিবনার্শক হইয়া থাদেক” ॥৩॥

ন তদ্বচক্তিশ্চত্রপদং হদেরর্য�দের্শা
জ�ৎপক্তিবত্রং প্র�ৃ=ীত কক্তিহ�ক্তিচৎ।
তদাঙ্ক্ষতীথ�ং ন তু হংসদেসক্তিবতং

র্যত্রাচু্যতস্তত্র ক্তিহ সাধদেবাঽমলাঃ ॥৪॥
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ভাঃ ১২।১২।৫১
“গর্য বাক্য ক্তিবক্তিচত্র পদকদম্ব-সমক্তিeত হইয়াও কদাক্তিচৎ শ্রীহক্তিরর

জ�ৎপক্তিবত্র র্যর্শঃ ব=�ন কদের না,  তাদৃর্শ বাক্য কাকতুল্য অসারগ্রাহী
মানব�দে=রই  রক্তিতজনক,  পরন্তু  জ্ঞাক্তিন�=দেসক্তিবত  নদেহ।  গর্যদে�তু
ক্তিবমলক্তিচত্ত সাধু�= ভ�বদ্-�ীক্তিতরু্য& বাদেক্যই রক্তিতরু্য& হইয়া থাদেকন” ॥
৪॥

র্যর্শঃ ক্তিশ্রয়াদেমব পক্তিরশ্রমঃ পদেরা
ব=�াশ্রমাচারতপঃশ্রুতাক্তিদরু্ষ।
অক্তিবসৃ্মক্তিতঃ শ্রীধরপাদপদ্মদেয়া-
গু�=ানুবাদশ্রব=াদরাক্তিদক্তিভঃ ॥৫॥

ভাঃ ১২।১২।৫৪
“ব=�াশ্রমাচার,  তপস্যা  ও  র্শাস্ত্রশ্রব=াক্তিদক্তিবর্ষয়ক  পক্তিরশ্রম

গকবলমাত্র র্যর্শঃ ও ঐশ্বদের্য�্যরই কার=স্বরূপ,  পরন্তু গু=ানুবাদ শ্রব=াদর
প্রভৃক্তিত দ্বারা শ্রীহক্তিরপাদপদ্মরু্য�দেলর অক্তিবস্মর=-রূপ মহাফল লাভ হইয়া
থাদেক” ॥৫॥

তস্যারক্তিবন্দনয়নস্য পদারক্তিবন্দ-

ক্তিকঞ্জল্কক্তিমশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্ত��তঃ স্বক্তিববদের= চকার গতর্ষাং

168



শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

সংদেক্ষাভমক্ষরজুর্ষামক্তিপ ক্তিচত্ততদেeাঃ ॥৬॥
ভাঃ ৩।১৫।৪৩

“গসই  অরক্তিবন্দদেনত্র  ভ�বাদেনর  পদকমদেলর  ক্তিকঞ্জল্কক্তিমক্তিশ্রত
তুলসীর মধু�ন্ধরু্য& বায়ু (চতুঃসদেনর) নাক্তিসকারন্ধ্রদের্যাদে� অন্ত��ত হইয়া
ক্তিনক্তির্ব্ব�দের্শর্ষ-ব্রহ্মপরায়=  তাঁহাক্তিদদে�র  ক্তিচত্ত  ও  তনুর  গক্ষাভ  উৎপাদন
কক্তিরয়াক্তিFল” ॥৬॥

আত্মারামাশ্চ মুনদেয়া ক্তিনগ্র�ন্থা অপু্যরুক্রদেম।
কুর্ব্ব�ন্ত্যচৈহতুকীং ভক্তি&ক্তিমîমূ্ভতগুদে=া হক্তিরঃ ॥৭॥

ভাঃ ১।৭।১০
আত্মাদেতই র্যাঁহাক্তিদদে�র রক্তিত, এইরূপ বাসনাগ্রক্তিন্থরূ্শন্য মুক্তিনসকলও

বৃহৎকর্ম্ম�া শ্রীকৃদেষ্ণ অচৈহতুকী ভক্তি& কক্তিরয়া থাদেকন;  গকননা,  জ�দেতর
ক্তিচত্তহারী হক্তিরর এইরূপ একটী গু= আদেF ॥৭॥

রৃ্শণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া ক্তিনত্যং �ৃ=তশ্চ স্বদেচক্তিষ্টতম্।
নাক্তিতদীদেg�ন কাদেলন ভ�বান্ ক্তিবর্শদেত হৃক্তিদ ॥৮॥

ভাঃ ২।৮।৪
শ্রীভ�বান্ সর্ব্ব�দা শ্রদ্ধাপূর্ব্ব�ক ক্তিনজ চক্তিরত্র-শ্রব= ও কীত্ত�নকারীর

হৃদদেয় অক্তিচরকাল-মদেধ্যই প্রদেবর্শ কক্তিরয়া থাদেকন ॥৮॥
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ক্তিন�মকল্পতদেরা��ক্তিলতং ফলং শুকমুTাদমৃতদ্রবসংরু্যতম্।
ক্তিপবত ভা�বতং রসমালয়ং মুহুরদেহা রক্তিসকা ভুক্তিব ভাবুকাঃ ॥৯॥

ভাঃ ১।১।৩
“এই ভা�বতর্শাস্ত্র গবদরূপ কল্পতরুর �ক্তিলত ফল শুকদেদদেবর

মুTামৃত-দ্রবসংরু্য&।  গহ  রক্তিসকসকল,  এই রসস্বরূপ ফলদেক সর্ব্ব�দা
পান কর। গহ ভাবুকসকল, রসতদেত্ত্ব পরমলয় অথ�াৎ ক্তিনমগ্ন ভাব র্যাবৎ
না হয়, তাবৎ এই জ�দেত (অপ্রাকৃত ভাবুকরূদেপ) ভা�বদেতর আস্বাদন
কর।  ক্তিনমগ্ন  হইদেলও এই  পরম রস  আবার  ক্তিনত্যই  পান  কক্তিরদেত
থাক্তিকদেব” ॥৯॥

উপক্রমামৃতচৈঞ্চব শ্রীর্শাস্ত্রবচনামৃতম্।
ভ&বাক্যামৃতঞ্চ শ্রীভ�বদ্বচনামৃতম্ ॥১০॥
অবদের্শর্ষামৃতদেঞ্চক্তিত পঞ্চামৃতং মহাফলম্।

ভ&প্রা=প্রদং হৃদ্যং গ্রদেন্থঽক্তিস্মন্ পক্তিরদেবক্তির্শতম্ ॥১১॥

এই  গ্রদেন্থ  উপক্রমামৃত,  শ্রীর্শাস্ত্রবচনামৃত,  শ্রীভ&বচনামৃত,

শ্রীভ�বদ্বচনামৃত  এবং  অবদের্শর্ষামৃত  নামক  ভ&�দে=র  প্রা=প্রদ  ও
হৃদয়রঞ্জন মহাফল পঞ্চামৃত পক্তিরদেবক্তির্শত হইল ॥১০-১১॥

শ্রীচৈচতন্যহদেরঃ স্বধামক্তিবজয়াচ্চাতুঃর্শতাব্দান্তদের
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শ্রীমদ্ভক্তি&ক্তিবদেনাদনন্দনমতঃ কারু=্যর্শক্তি&হ�দেরঃ।
শ্রীমদ্গ�ৌরক্তিকদের্শারকাeয়�তঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীত্ত�চৈনঃ

শ্রীক্তিসদ্ধান্তসরস্বতীক্তিতক্তিবক্তিদতশ্চাপ্লাবয়দ্ভূতলম্ ॥১২॥

শ্রীচৈচতন্য-হক্তিরর  স্বধামক্তিবজদেয়র  চাক্তির  র্শতাদেব্দর  মদেধ্য  শ্রীল
ভক্তি&ক্তিবদেনাদ 1াকুদেরর আনন্দক্তিবধায়করূদেপ মাক্তিনত ও শ্রীল গ�ৌরক্তিকদের্শার
বাবাকী  মহারাদেজর  গশ্রৌতাeয়�ত  শ্রীকৃদেষ্ণর  করু=ার্শক্তি&র  অবতার
‘শ্রীমদ্ভক্তি&ক্তিসদ্ধান্ত  সরস্বতী’  নাদেম  ক্তিবশ্বক্তিবT্যাত  গকান  মহাজন  ক্তিবপুল
শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীত্ত�দেনর দ্বারা এই পৃক্তিথবী প্লাক্তিবত কক্তিরয়াক্তিFদেলন ॥১২॥

গসৌভা�্যাক্তিতর্শয়াৎ সুদুল্ল�ভমক্তিপ হ্যস্যানুক�ামৃতং
লদেব্ধাদারমদেতস্তদীয়করু=াদেদর্শঞ্চ সঙ্কীত্ত�চৈনঃ।
সৎসচৈOল�ভতাং পুমথ�পরমং শ্রীকৃষ্ণদেপ্রমামৃত-

ক্তিমদেত্যর্ষ ত্বনুর্শীলদেনাদ্যম ইদেহত্যা�শ্চ গম ক্ষম্যতাম্ ॥১৩॥

অক্তিতর্শয়  গসৌভা�্যদেহতু  সুদুল্ল�ভ  হইদেলও  উদারমক্তিত  এই
মহাপুরুদের্ষর  অনুক�ামৃত  লাভ  কক্তিরয়া  এবং  “সাধুসদেO  সঙ্কীত্ত�দেনর
দ্বারা পরম পুরুর্ষাথ� শ্রীকৃষ্ণদেপ্রম লাভ করুন” এইরূপ কৃপাদেদর্শ প্রাপ্ত
হইয়া এTাদেন এই অনুর্শীলনদেচষ্টা; ইহাদেত আমার অপরাধ ক্ষমা করুন
॥১৩॥
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শ্রীশ্রীমদ্ভ�বৎপদামু্বজমধুস্বাদেদাৎসচৈবঃ র্ষট্পচৈদ-

ক্তিন�ক্তিক্ষপ্তা মধুক্তিবন্দবশ্চ পক্তিরদেতা ভ্রষ্টা মুTাদু্গক্তিঞ্জচৈতঃ।
র্যচৈত্নঃ ক্তিকক্তিঞ্চক্তিদহাহৃতং ক্তিনজপরদেশ্রদেয়াঽক্তিথ�না তন্ময়া

ভূদেয়াভূয় ইদেতা রজাংক্তিস পদসংলগ্নাক্তিন গতর্ষাং ভদেজ ॥১৪॥

শ্রীশ্রীভ�বৎপাদপদেদ্মর মধুপাদেনাৎসদেব মত্ত ভৃO�দে=র  (হক্তিরগু=-

�ান-রূপ)  গুঞ্জদেনর  সক্তিহত  মুTচু্যত  মধুক্তিবনু্দসমূহ  চতুক্তিদ্দ�দেক  ক্তিনক্তিক্ষপ্ত
হইদেতদেF। উহার ক্তিকক্তিঞ্চৎ বহু র্যদেত্ন ক্তিনজ পরম মOদেলর ক্তিনক্তিমত্ত এস্থাদেন
সং�ৃহীত  হইল।  আক্তিম  এস্থান  হইদেত  ঐ  মহাত্মা�দে=র
চর=সংলগ্নদের=ুসমূহ পুনঃ পুনঃ ভজনা কক্তির ॥১৪॥

গ্রন্থাথ�ং জড়ধীহৃক্তিদ ক্তিত্বহ মদেহাৎসাহাক্তিদসঞ্চারচৈ=-

গর্য�র্ষাঞ্চাত্র সতাং সতীথ�সুহৃদাং সংদের্শাধনাচৈদ্যশ্চ বা।
গর্যর্ষাঞ্চাপ্যধদেম কৃপা মক্তিয় শুভা পা1াক্তিদক্তিভব�ান্যথা

সদের্ব্ব�র্ষামহমত্র পাদকমলং বদেন্দ পুনচৈব� পুনঃ ॥১৫॥

এই  গ্রন্থপ্র=য়নকাদের্য�্য  আমার  গর্য-সমস্ত  সতীথ�  সুহৃদ্বৃন্দ  ও
সর্জ্জন�= জড়মক্তিত আমার এই হৃদদেয় উৎসাহ-সঞ্চারাক্তিদ দ্বারা বা এই
গ্রদেন্থর সংদের্শাধনাক্তিদ দ্বারা অথবা ইহার অধ্যয়নাক্তিদ দ্বারা বা অন্য গর্য
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গকান  প্রকাদের  তাহঁাদেদর  মOলময়  কৃপা  এই  অধম  জদেন  ক্তিবস্তার
কক্তিরয়াদেFন বা কক্তিরদেবন, তাহঁাদেদর সকদেলর শ্রীপাদপদ্ম আক্তিম এই স্থাদেন
পুনঃ পুনঃ বন্দনা কক্তিরদেতক্তিF ॥১৫॥

গ�ৌরাদেব্দ জলধীরু্ষদেবদক্তিবক্তিমদেত ভাদেদ্র ক্তিসতা সপ্তমী
তত্র শ্রীলক্তিলতাশুদেভাদয়ক্তিদদেন শ্রীমন্নবদ্বীপদেক।
�Oাতীরমদেনারদেম নবমদে1 নৈচতন্যসারস্বদেত

সক্তিদ্ভঃ শ্রীগুরুদে�ৌরপাদর্শর=াদ্গ্রন্থঃ সমাক্তিপ্তং �তঃ ॥১৬॥

চাক্তিরর্শত সপ্তপঞ্চার্শৎ (৮৫৭)  গ�ৌরাদেব্দ ভাদ্র মাদেস শুক্লা সপ্তমী
ক্তিতক্তিথদেত শ্রীলক্তিলতাদেদবীর শুভপ্রকট বাসদের শ্রীধাম নবদ্বীদেপ �Oাতদেট
শ্রীচৈচতন্যসারস্বত নামক মদেনারম নূতন মদে1 সৎসদেO শ্রীগুরুদে�ৌরাদেOর
শ্রীপাদপদ্মস্মরদে= এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইল ॥১৬॥

ইক্তিত শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃদেত অবদের্শর্ষামৃতং নাম দর্শদেমাঽধ্যায়ঃ।
সমাদেপ্তাঽয়ং গ্রন্থঃ

শ্রীকৃষ্ণায় সমক্তিপ�তমস্তু
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গ্রন্থকাদেরর রক্তিচত কক্তিতপয় স্তব-রত্ন

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-স্তবকঃ
 

সুজনারু্ব্ব�দরাক্তিধতপাদরু্য�ং
রু্য�ধর্ম্ম�ধুরন্ধর-পাত্রবরম্ ।
বরদাভয়দায়ক-পূজ্যপদং

প্র=মাক্তিম সদা প্রভুপাদপদম্ ॥১॥

ভজদেনাক্তির্জ্জ�তসর্জ্জনসঙ্ঘপক্তিতং
পক্তিততাক্তিধককারুক্তি=চৈকক�ক্তিতম্ ।

�ক্তিতবক্তিঞ্চতবঞ্চকাক্তিচন্ত্যপদং
প্র=মাক্তিম সদা প্রভুপাদপদম্ ॥২॥

অক্তিতদেকামলকাঞ্চনদীg�তনুং
তনুক্তিনক্তিন্দতদেহমমৃ=ালমদম্ ।
মদনারু্ব্ব�দবক্তিন্দতচ¹পদং

প্র=মাক্তিম সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৩॥

ক্তিনজদেসবকতারকরক্তিঞ্জক্তিবধুং
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ক্তিবধুতাক্তিহত-হুঙৃ্কতক্তিসংহবরম্ ।
বর=া�তবাক্তিলর্শ-র্শন্দপদং

প্র=মাক্তিম সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৪॥

ক্তিবপুলীকৃতচৈবভবদে�ৌরভুবং
ভুবদেনরু্ষ ক্তিবকীক্তিত্ত�ত-গ�ৌরদয়ম্ ।

দয়নীয়�=াক্তিপ�ত-গ�ৌরপদং
প্র=মাক্তিম সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৫॥

ক্তিচরদে�ৌরজনাশ্রয়ক্তিবশ্বগুরুং
গুরুদে�ৌরক্তিকদের্শারকদাস্যপরম্ ।

পরমাদৃতভক্তি&ক্তিবদেনাদপদং
প্র=মাক্তিম সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৬॥

রgুরূপসনাতনকীক্তিত্ত�ধরং
ধর=ীতলকীক্তিত্ত�তজীবকক্তিবম্ ।
কক্তিবরাজ-নদেরাত্তমসT্যপদং

প্র=মাক্তিম সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৭॥

কৃপয়া হক্তিরকীত্ত�নমূক্তিত্ত�ধরং
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ধর=ীভরহারক-গ�ৌরজনম্ ।
জনকাক্তিধকবৎসলক্তি¥গ্ধপদং

প্র=মাক্তিম সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৮॥

র্শর=া�তক্তিকঙ্করকল্পতরুং
তরুক্তিধকৃ্কতধীরবদান্যবরম্ ।
বরদেদ¹�=াক্তিচ্চ�তক্তিদব্যপদং

প্র=মাক্তিম সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৯॥

পরহংসবরং পরমাথ�পক্তিতং
পক্তিতদেতাদ্ধরদে= কৃতদেবর্শর্যক্তিতম্ ।
র্যক্তিতরাজ�চৈ=ঃ পক্তিরদেসব্যপদং

প্র=মাক্তিম সদা প্রভুপাদপদম্ ॥১০॥

বৃর্ষভানুসুতাদক্তিয়তানুচরং
চর=াক্তিশ্রত-গর=ুধরস্তমহম্ ।
মহদদু্ভতপাবনর্শক্তি&পদং

প্র=মাক্তিম সদা প্রভুপাদপদম্ ॥১১॥
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শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্মস্তবদেকর বOানুবাদ

গকাক্তিট  গকাক্তিট  সুজনকতৃ্ত�ক  আরাক্তিধত  শ্রীপাদপদ্মরু্য�,

(কৃষ্ণসঙ্কীত্ত�নরূপ)  রু্য�ধর্ম্ম�সংস্থাপক,  (ক্তিবশ্বচৈবষ্ণবরাজসভার)  পাত্ররাজ,

(ক্তিনক্তিTল  জীদেবর)  ভয়হর=কাক্তির�দে=র  মদেনাঽভীষ্টপ্রদাতা  সর্ব্ব�পূজ্য
শ্রীপাদপদেদ্ম  আক্তিম  প্র=াম  কক্তির—আমার  প্রভুর  পদনTদেজ্যাক্তিতঃপুঞ্জদেক
আক্তিম ক্তিনত্যকাল প্র=াম কক্তির ॥১॥

ভজনসমৃদ্ধ সুজন�দে=র  অক্তিধপক্তিত,  পক্তিততজদেনর প্রক্তিত অক্তিধক
করু=াময় ও তাঁহাদেদর একমাত্র �ক্তিত এবং কঞ্চক�দে=র বঞ্চনাকারী
�ক্তিতক্তিবক্তির্শষ্ট  অক্তিচন্ত্যচরদে=  আক্তিম  প্র=াম  কক্তির—আমার  প্রভুর
পদনTদেজ্যাক্তিতঃপুঞ্জদেক আক্তিম ক্তিনত্যকাল প্র=াম কক্তির ॥২॥

অক্তিত গকামল সুব=�ব=�  দীg�তনুদেক আক্তিম প্র=াম কক্তির—র্যাঁহার
তনু কতৃ্ত�ক স্ব=�ময় মৃ=াদেলর মত্ততা ক্তিনক্তিন্দত হইদেতদেF । গকাক্তিট গকাক্তিট
মদন কতৃ্ত�ক বক্তিন্দত নTচ¹সমূহ গর্য শ্রীগুরুপাদপদেদ্মর গর্শাভা ক্তিবস্তার
কক্তিরদেতদেF,  আমার প্রভুর গসই পদনTদেজ্যাক্তিতঃপুঞ্জদেক আক্তিম ক্তিনত্যকাল
প্র=াম কক্তির ॥৩॥
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তারকরঞ্জন চদে¹র ন্যায় ক্তির্যক্তিন ক্তিনজ গসবকম�দেল পক্তিরদেবক্তিষ্টত
হইয়া  তাহঁাদেদর ক্তিচত্ত প্রফুক্তিল্লত কক্তিরয়া  থাদেকন,  ভক্তি&দেদ্বক্তির্ষ�= র্যাহঁার
হুঙ্কাদের ক্তিবদ্রাক্তিবত হয় এবং ক্তিনরীহ জন�= র্যাহঁার পাদপদ্ম বর= কক্তিরয়া
পরম  কল্যা=  লাভ  কদেরন,  তাহঁাদেক  প্র=াম  কক্তির;  আমার  প্রভুর
পদনTদেজ্যাক্তিতঃপুঞ্জদেক আক্তিম ক্তিনত্যকাল প্র=াম কক্তির ॥৪॥

ক্তির্যক্তিন  শ্রীদে�ৌরধাদেমর  ক্তিবপুল  নৈবভবদের্শাভা  প্রকার্শ  কক্তিরয়াদেFন,

শ্রীদে�ৌরাদেOর  মহাবদান্যতার  কথা  ক্তির্যক্তিন  ক্তিনক্তিTল  ভুবদেন  ক্তিবদেgাক্তির্ষত
কক্তিরয়াদেFন এবং ক্তিনজ কৃপাভাজন জদেনর হৃদদেয় ক্তির্যক্তিন শ্রীদে�ৌরপাদপদ্ম
প্রক্তিতক্তিষ্ঠত  কক্তিরয়াদেFন,  তাঁহাদেক  প্র=াম  কক্তির;  আমার  প্রভুর
পদনTদেজ্যাক্তিতঃপুঞ্জদেক আক্তিম ক্তিনত্যকাল প্র=াম কক্তির ॥৫॥

ক্তির্যক্তিন গ�ৌরাক্তিশ্রত জন�দে=র ক্তিনত্য আশ্রয়স্থল ও �জদ্গুরু,  ক্তির্যক্তিন
ক্তিনজ গুরু শ্রীদে�ৌরক্তিকদের্শাদেরর গসবাপরায়= এবং ক্তির্যক্তিন শ্রীভক্তি&ক্তিবদেনাদ
1াকুদেরর  সম্বন্ধমাদেত্র  পরমাদরক্তিবক্তির্শষ্ট,  তাঁহাদেক  প্র=াম  কক্তির,  আমার
প্রভুর পদনTদেজ্যাক্তিতঃপুঞ্জদেক আক্তিম ক্তিনত্যকাল প্র=াম কক্তির ॥৬॥

ক্তির্যক্তিন শ্রীরূপসনাতন ও রgুনাদেথর কীত্ত�দেকতন উদেত্তালন কক্তিরয়া
ক্তিবরাজমান,  এই  ধর=ীতদেল  র্যাহঁাদেক  পাক্তি�ত্যপ্রক্তিতভাময়  শ্রীজীদেবর
অক্তিভন্নতনু  বক্তিলয়া  অদেনদেক কীত্ত�ন  কক্তিরয়া  থাদেকন  এবং  ক্তির্যক্তিন  শ্রীল
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কৃষ্ণদাস কক্তিবরাজ ও 1াকুর নদেরাত্তদেমর সমপ্রা= বক্তিলয়া প্রক্তিসক্তিদ্ধ লাভ
কক্তিরয়াদেFন,  তাহঁাদেক প্র=াম কক্তির;  আমার প্রভুর পদনTদেজ্যাক্তিতঃপুঞ্জদেক
আক্তিম ক্তিনত্যকাল প্র=াম কক্তির ॥৭॥

জীদেবর  প্রক্তিত  কৃপা  কক্তিরয়া  ক্তির্যক্তিন  মূক্তিত্ত�মান্  হক্তিরকীত্ত�ন-স্বরূদেপ
প্রকাক্তির্শত, ধর=ীর অপরাধভার-ক্তিবদূর=কারী শ্রীদে�ৌরপার্ষ�দ এবং জীদেবর
প্রক্তিত  জনকাদেপক্ষাও  অক্তিধক  বাৎসদেল্যর  সুদেকামল  আকরদেক  আক্তিম
প্র=াম কক্তির; আমার প্রভুর পদনTদেজ্যাক্তিতঃপুঞ্জদেক আক্তিম ক্তিনত্যকাল প্র=াম
কক্তির ॥৮॥

র্শর=া�ত  ক্তিকঙ্কর�দে=র  (অভীষ্টপ্রদাদেন)  ক্তির্যক্তিন  কল্পতরুসদৃর্শ,

কৃক্ষদেকও ক্তিধক্কারকারী  র্যাহঁার বদান্যতা ও সক্তিহষু্ণতা এবং বরদদেশ্রষ্ঠ
ব্যক্তি&�=ও র্যাহঁার ক্তিদব্য  শ্রীপাদপদেদ্মর পূজা  কক্তিরয়া  থাদেকন,  তাহঁাদেক
প্র=াম কক্তির; আমার প্রভুর পদনTদেজ্যাক্তিতঃপুঞ্জদেক আক্তিম ক্তিনত্যকাল প্র=াম
কক্তির ॥৯॥

পরমহংসকুলক্তিতলক,  পরমপুরুর্ষাথ�  শ্রীকৃষ্ণদেপ্রমস�ক্তিত্তক ক্তির্যক্তিন
অক্তিধপক্তিত,  পক্তিততকুদেলর  উদ্ধার  ক্তিনক্তিমও  ক্তির্যক্তিন  র্যক্তিতদেবর্শ  (ক্তিভকু্ষদেবর্শ)

ধার=কারী  এবং  গশ্রষ্ঠ  ক্তিত্রদ�ী  র্যক্তিত�=  র্যাঁহার  শ্রীপাদপদ্ম  গসবা
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কক্তিরদেতদেFন,  তাহঁাদেক প্র=াম কক্তির,  আমার প্রভুর পদনTদেজ্যাক্তিতঃপুঞ্জদেক
আক্তিম ক্তিনত্যকাল প্র=াম কক্তির ॥১০॥

ক্তির্যক্তিন শ্রীবৃর্ষভানুনক্তিন্দনীর পরম ক্তিপ্রয় অনুচর,  র্যাঁহার শ্রীচর=দের=ু
আক্তিম  মস্তদেক ধার=  কক্তিরবার  গসৌভাদে�্যর  অক্তিভমান  কক্তিরদেতক্তিF,  গসই
অদু্ভত পারনীর্শক্তি&স�ন্ন শ্রীপাদপদেদ্ম আক্তিম প্র=াম কক্তির—আমার প্রভুর
পদনTদেজ্যাক্তিতঃপুঞ্জদেক আক্তিম ক্তিনত্যকাল প্র=াম কক্তির ॥ ১১॥
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শ্রীমদ্ভক্তি&ক্তিবদেনাদক্তিবরহদর্শকম্

(শ্রীল প্রভুপাদেদর প্রকটকাদেল রক্তিচত, তৎকতৃ্ত�ক পক্তি1ত এবং সুপ্রর্শংক্তিসত
হইয়াক্তিFল;  ইহাদেত ক্তিতক্তিন উত্তরকাদেল সম্প্রদায়দেসবার শুদেভXা ও আর্শা
প্রকার্শ কক্তিরয়াক্তিFদেলন।)

হা হা ভক্তি&ক্তিবদেনাদ1কু্কর! গুদেরা! দ্বাক্তিবংর্শক্তিতদেস্ত সমা 
দীg�াদু্দঃTভরাদদের্শর্ষক্তিবরহাদু্দঃস্থীকৃতা ভূক্তিরয়ম্।
জীবানাং বহুজন্মপু=্যক্তিনবহাকৃদেষ্টা মহীম�দেল 

আক্তিবভ�াবকৃপাং চকার চ ভবান্ শ্রীদে�ৌরর্শক্তি&ঃ স্বয়ম্ ॥১॥

দীদেনাঽহং ক্তিচরদু�ৃক্তিতন�ক্তিহ ভবৎপাদাব্জধূক্তিলক=া-
¥ানানন্দক্তিনক্তিধং প্রপন্নশুভদং লবু্ধং সমদেথ�াঽভবম্।
ক্তিকদে�ৌদার্য�্যগু=াত্তবাক্তিতর্যর্শসঃ কারু=্যর্শক্তি&ঃ স্বয়ম্

শ্রীশ্রীদে�ৌরমহাপ্রদেভাঃ প্রকক্তিটতা ক্তিবশ্বং সমeগ্রহীৎ ॥২॥

গহ গদব! স্তবদেন তবাক্তিTলগু=ানাং গত ক্তিবক্তিরঞ্চাদদেয়া
গদবা ব্যথ�মদেনারথাঃ ক্তিকমু বয়ং মত্ত�্যাধমাঃ কুর্ম্ম�দেহ।
এতদেন্না ক্তিববুচৈধঃ কদাপ্যক্তিতর্শয়ালঙ্কার ইতু্যচ্যতাং

র্শাদেস্ত্রদেষ্বব 'ন পারদেয়ঽহ'ক্তিমক্তিত র্যদ্গীতং মুকুদেন্দন তৎ ॥৩॥
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ধর্ম্ম�শ্চর্ম্ম��দেতাঽজ্ঞচৈতব সততা গর্যা�শ্চ গভা�াত্মদেকা
জ্ঞাদেন রূ্শন্য�ক্তিতজ�দেপন তপসা T্যাক্তিতক্তিজ�gাংচৈসব চ।
দাদেন দাক্তিম্ভকতাঽনুরা�ভজদেন দুষ্টাপচাদেরা র্যদা

বুক্তিদ্ধং বুক্তিদ্ধমতাং ক্তিবদেভদ ক্তিহ তদা ধাত্রা ভবান্ গপ্রক্তির্ষতঃ ॥৪॥

ক্তিবদেশ্বঽক্তিস্মন্ ক্তিকরচৈ=র্য�থা ক্তিহমকরঃ সঞ্জীবয়দেন্নার্ষধীর্-
নক্ষত্রাক্তি= চ রঞ্জয়ক্তিন্নজসুধাং ক্তিবস্তারয়ন্ রাজদেত।

সXাস্ত্রাক্তি= চ গতার্ষয়ন্ বুধ�=ং সদের্ম্মাদয়ংদেস্ত তথা
নূনং ভূক্তিমতদেল শুদেভাদয় ইক্তিত হ্লাদেদা বহুঃ সাত্বতাম্ ॥৫॥

গলাকানাং ক্তিহতকাম্যয়া ভ�বদেতা ভক্তি&প্রচারস্ত্বয়া 
গ্রন্থানাং রচচৈনঃ সতামক্তিভমচৈতন�ানাক্তিবচৈধদ�ক্তির্শ�তঃ।
আচাচৈর্য�্যঃ কৃতপূর্ব্ব�দেমব ক্তিকল তদ্রামানুজাচৈদ্যবু�চৈধঃ

গপ্রমাদেম্ভাক্তিনক্তিধক্তিবগ্রহস্য ভবদেতা মাহাত্ম্যসীমা ন তৎ ॥৬॥

র্যদ্ধাম্নঃ Tলু ধাম নৈচব ক্তিন�দেম ব্রদেহ্মক্তিত সংজ্ঞায়দেত
র্যস্যাংর্শস্য কচৈলব দুঃTক্তিনকচৈরদের্য�াদে�শ্বচৈরমৃ��্যদেত।
নৈবকুদেন্ঠ পরমু&ভৃOচরদে=া নারায়দে=া র্যঃ স্বয়ম্

তস্যাংর্শী ভ�বান্ স্বয়ং রসবপুঃ কৃদেষ্ণা ভবান্ তৎপ্রদঃ ॥৭॥

182



শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

সর্ব্ব�াক্তিচন্ত্যমদেয় পরাৎপরপুদের গ�াদেলাক-বৃন্দাবদেন
ক্তিচল্লীলারসরক্তিOনী পক্তিরবৃতা সা রাক্তিধকা শ্রীহদেরঃ।
বাৎসল্যাক্তিদরচৈসশ্চ গসক্তিবত-তদেনাম�াধুর্য�্যদেসবাসুTং

ক্তিনত্যং র্যত্র মুদা তদেনাক্তিত ক্তিহ ভবান্ তদ্ধামদেসবাপ্রদঃ ॥৮॥

শ্রীদে�ৌরানুমতং স্বরূপক্তিবক্তিদতং রূপাগ্রদেজনাদৃতং
রূপাচৈদ্যঃ পক্তিরদেবক্তির্শতং রgু�চৈ=রাস্বাক্তিদতং গসক্তিবতম্।
জীবাচৈদ্যরক্তিভরক্তিক্ষতং শুক-ক্তির্শব-ব্রহ্মাক্তিদ-সর্ম্মাক্তিনতং

শ্রীরাধাপদদেসবনামৃতমদেহা তদ্দাতুমীদের্শা ভবান্ ॥৯॥

ক্বাহং মন্দমক্তিতস্ত্বতীবপক্তিততঃ ক্ব ত্বং জ�ৎপাবনঃ
গভা স্বাক্তিমন্ কৃপয়াপরাধক্তিনচদেয়া নূনং ত্বয়া ক্ষম্যতাম্।
র্যাদেচঽহং করু=াক্তিনদেধ! বরক্তিমমং পাদাব্জমূদেল ভবৎ-

সর্ব্ব�স্বাবক্তিধ-রাক্তিধকা-দক্তিয়ত-দাসানাং �দে= �=্যতাম্ ॥১০॥

শ্রীমদ্ভক্তি&ক্তিবদেনাদক্তিবরহদর্শকম্ অনুবাদ

হা হা!  ভক্তি&ক্তিবদেনাদ 1াকুর!  গহ পরমগুদেরা!  এই দ্বাক্তিরংর্শবর্ষ�কাল
দীg�দুঃTময় আপন অপক্তিরসীম ক্তিবরদেহ এই পৃক্তিথবী দুদ্দ�র্শা গ্রস্ত হইয়াদেF।
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জীব�দে=র বহুজন্ম-সুকৃক্তিতপুঞ্জদ্বারা  আকৃষ্ট হইয়া শ্রীদে�ৌরর্শক্তি& আপক্তিন
স্বয়ং এই ভূম�দেল কৃপাপূর্ব্ব�ক আক্তিবভূ�ত হইয়াক্তিFদেলন ॥১॥

আক্তিম দীন ও অক্তিত দু�ৃক্তিত,  তর্জ্জন্যই আর পাদপদ্মধূলীক=ায়
¥ানানন্দরূপ প্রপন্নমOলপ্রদ ক্তিনক্তিধলাভ আমার ভাদে�্য gক্তিটল না। ক্তিকন্তু
আপনার উদারতাগুদে= মহাপ্রভু শ্রীদে�ৌরাদেOর করু=ার্শক্তি& স্বয়ং মহার্যর্শা
আপন হইদেত প্রকাক্তির্শত হইয়া  এই ক্তিবশ্বদেক অনুগ্রহ দান  কক্তিরদেলন
(অথ�াৎ ক্তিবদেশ্বর অন্ত��ত হওয়ায় আক্তিম তাহঁার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলাম) ॥
২॥

গহ গদব!  আপনার ক্তিনক্তিTল গু=রাক্তির্শর  (সুষ্ঠভাদেব)  স্তব কক্তিরদেত
র্যTন গসই ব্রহ্মাক্তিদ গদব�=ও ব্যথ�মদেনারথ হন,  তTন অধম মনুর্ষ্যমাত্র
আমাদেদর কা কথা। এই উক্তি&দেক পক্তি�ত�= কTনও অক্তিতর্শয়ালঙ্কার
বক্তিলদেবন  হা।  কার=  ভ�বান্  স্বয়ং  শ্রীকৃষ্ণই  (গতামাদেদর  ভক্তি&র
প্রক্তিতদান ক্তিদদেত) "আক্তিম পাক্তির না"  বক্তিলয়া র্শাস্ত্রসমূদেহ গসই প্রক্তিসদ্ধ �ান
�াক্তিহয়াদেFন ॥৩॥

গর্য  সমদেয়  ধর্ম্ম�  চর্ম্ম�ক্তিবচারময়,  অজ্ঞতাই  সাধুতা  এবং  গর্যা�
গভা�াক্তিভসক্তিন্ধমূলক—র্যTন জ্ঞানানুর্শীলদেন রূ্শন্যমাত্র �ক্তিত এবং জপ ও
তপস্যায় র্যর্শঃ ও পরক্তিহংসাই অদেeর্ষদে=র ক্তিবর্ষয়—র্যTন দাদেন দাক্তিম্ভকতার
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অনুর্শীলন এবং অনুরা�ভক্তি&র নাদেম গgারতর পাপাচার প্রভৃক্তিত ক্তিবচার
বুক্তিদ্ধমান্  জন�দে=রও  বুক্তিদ্ধদেভদ  gটাইদেতক্তিFল,  ক্তি1ক  গসই  সমদেয়
ক্তিবধাতাকতৃ্ত�ক আপক্তিন গপ্রক্তিরত হইদেলন ॥৪॥

এই  ক্তিবদেশ্ব  ক্তিহমকর  চ¹  গর্যরূপ  ক্তিকর=  সমূহ  দ্বারা  ওর্ষক্তিধ
সকলদেক সঞ্জীক্তিবত ও তারা�=দেক রক্তিঞ্জত কক্তিরয়া  ক্তিনজ গজ্যাৎ¥ামৃত
ক্তিবস্তার কক্তিরদেত কক্তিরদেত গর্শাভা পাইদেত থাদেকন, তদ্রূপ শুদ্ধ র্শাস্ত্রসমূদেহর
(অনুর্শীলনদ্বারা) গতার্ষ= এবং পক্তি�ত�দে=র (গশ্রৌত ক্তিসদ্ধান্তদ্বারা) পূ=�ানন্দ
ক্তিবধান কক্তিরয়া  ক্তিনক্তিশ্চতই এই পৃক্তিথবীদেত আপনার  শুদেভাদয়। ইহাদেত
সাত্বত�দে=র সুদেTর সীমা নাই ॥৫॥

গলাকসমূদেহর কল্যা=াদেথ�  আপক্তিন বহু গ্রদেন্থর রচনা দ্বারা এবং
সাধুসর্ম্মত নানাক্তিবধ উপাদেয় শ্রীভ�বদ্ভক্তি& প্রচার প্রদর্শ�ন কক্তিরয়াদেFন।
শ্রীরামানুজ প্রভৃক্তিত মনীক্তির্ষ�= ও অন্যান্য অদেনক আচার্য�্যও এইপ্রকার
কার্য�্য পূর্ব্ব�কাদেল কক্তিরয়াদেFন; এইরূপ শ্রুত হওয়া র্যায়। ক্তিকন্তু গপ্রমামৃত-

মূক্তিত্ত�স্বরূপ আপনার মাহাত্ম্যসীমা তাহাদেতই (আবদ্ধ) নয় ॥৬॥

র্যাঁহার  ক্তিচদ্ধাদেমর  গজ্যাক্তিতম�াত্র  'ব্রহ্ম'সংজ্ঞায়  গবদেদ  সংক্তিজ্ঞত
হইয়াদেFন,  র্যাঁহার অংর্শাংদের্শর অংর্শমাত্র গর্যাদে�শ্বর�= বহুদুঃT স্বীকার
কক্তিরয়া অদেeর্ষ= কদেরন,  পরমমু&কুল র্যাঁহার পাদপদেদ্ম মধুকরস্বরূদেপ
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গর্শাভমান,  গসই পরদেব্যামনাথ সাক্ষাৎ শ্রীনারায়দে=রও ক্তির্যক্তিন অংর্শী স্বয়ং
ভ�বান্ অক্তিTলরসামৃতমূক্তিত্ত� শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহাদেকই আপক্তিন প্রদান কদেরন ॥
৭॥

সর্ব্ব�প্রকাদের  অক্তিচন্ত্য  গু=ময়  পরদেব্যাদেমর  পরদেমাচ্চ  প্রদেদদের্শ
গ�াদেলাক নামক শ্রীবৃন্দাবনধাদেম, গর্যTাদেন সTীজদেন পক্তিরবৃত হইয়া গসই
ক্তিচন্ময়লীলারস-ক্তিবলাক্তিসনী শ্রীমতী রাক্তিধকা বাৎসল্যাক্তিদ-রসচতুষ্টয়দেসক্তিবত-

ক্তিবগ্রহ  শ্রীকৃষ্ণচদে¹র  মাধুর্য�্যরসময়  গসবাসুT  ক্তিনত্যকাল  পরমানদেন্দর
সক্তিহত ক্তিবস্তার কক্তিরদেতদেFন,  আপক্তিন গসই ধাদেমর গসবা প্রদান কক্তিরদেত
পাদেরন ॥৮॥

শ্রীদে�ৌরদে¹র  অনুজ্ঞালব্ধ  শ্রীস্বরূপ  দাদেমাদর  র্যাহার  মর্ম্ম�জ্ঞ,

শ্রীসনাতন  গ�াস্বামী  র্যাহার  আদরকারী,  শ্রীরূপপ্রমুT  রসতত্ত্বাচার্য�্য�=
র্যাহা  পক্তিরদেবর্শন  কক্তিরদেতদেFন,  শ্রীরgুনাথদাস  গ�াস্বামী  প্রমুT  র্যাহা
আস্বাদন ও সমৃদ্ধ কক্তিরদেতদেFন, শ্রীজীবপ্রভু প্রভৃক্তিত র্যাহার রক্ষ=াদেবক্ষ=
কক্তিরদেতদেFন এবং শ্রীশুক,  গদবাক্তিদদেদব মহাদেদব ও গলাকক্তিপতামহ ব্রহ্মা
প্রভৃক্তিত  র্যাহা  (দূর  হইদেত)  সর্ম্মান  কক্তিরদেতদেF—অদেহা  গসই
শ্রীরাধাপদপক্তিরচর্য�্যা-রসামৃত—তাহাও দান কক্তিরদেত আপক্তিন সমথ� ॥৯॥
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গকাথায় আক্তিম মন্দমক্তিত,  অক্তিত পক্তিততজন,  আর গকাথায় আপক্তিন
জ�ৎপাবন  মহাজন!  গহ  প্রদেভা!  কৃপাপূর্ব্ব�ক  (এই স্তবকারী)  আমার
অপরাধ  সমূহ  আপক্তিন  ক্তিনক্তিশ্চতই  ক্ষমা  কক্তিরদেবন।  গহ  করু=াসা�র!

আপনার  পাদপদ্মমূদেল  এই  বর  প্রাথ�না  কক্তিরদেতক্তিF  গয়,  আপনার
প্রা=সর্ব্ব�স্ব  শ্রীবার্ষ�ভানববীদক্তিয়তদাসদে�াষ্ঠীমদেধ্য  আমাদেক �=না  কক্তিরয়া
কৃতাথ� করুন ॥১০॥

 

187



শ্রীশ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্

শ্রীশ্রীমদ্গ�ৌরক্তিকদের্শারনমস্কারদর্শকম্
 

গুদেরাগু�দেরা গম পরদেমা গুরুস্ত্বং
বদের=্য! গ�ৌরাO�=াগ্র�দে=্য।

প্রমীদ ভৃদেত্য দক্তিয়তাক্তিশ্রদেত গত
নদেমা নদেমা গ�ৌরক্তিকদের্শার তুভ্যম্ ॥১॥

সরস্বতীনাম-জ�ৎপ্রক্তিসদ্ধং
প্রভুং জ�ত্যাং পক্তিতচৈতকবনু্ধম্।

ত্বদেমব গদব! প্রকটীচকার
নদেমা নদেমা গ�ৌরক্তিকদের্শার তুভ্যম্ ॥২॥

ক্বক্তিচদ্ব্রজার=্যক্তিবক্তিব&বাসী
হৃক্তিদ ব্রজদ্বন্দ্বরদেহা-ক্তিবলাসী।
বক্তিহক্তিব�রা�ী ত্ববধূতদেবর্ষী

নদেমা নদেমা গ�ৌরক্তিকদের্শার তুভ্যম্ ॥৩॥

ক্বক্তিচৎ পুনদে��ৌরবনান্তচারী
সুরাপ�াতীররদেজাক্তিবহারী।
পক্তিবত্রদেকৌপীনকরঙ্কধারী
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নদেমা নদেমা গ�ৌরক্তিকদের্শার তুভ্যম্ ॥৪॥

সদা হদেরন�াম মুদা রটন্তং
�ৃদেহ �ৃদেহ মাধুকরীমটন্তম্।
নমক্তিন্ত গদবা অক্তিপ র্যং মহান্তং

নদেমা নদেমা গ�ৌরক্তিকদের্শার তুভ্যম্ ॥৫॥

ক্বক্তিচদ্রুদন্তঞ্চ হসন্নটন্তং
ক্তিনদেজষ্টদেদবপ্র=য়াক্তিভভূতম্।
নমক্তিন্ত �ায়ন্তমলং জনা ত্বাং

নদেমা নদেমা গ�ৌরক্তিকদের্শার তুভ্যম্ ॥৬॥

মহার্যদের্শাভক্তি&ক্তিবদেনাদবদেন্ধা!
মহাপ্রভুদেপ্রমসুচৈধকক্তিসদেন্ধা!

অদেহা জ�ন্নাথদয়াস্পদেদদেন্দা!
নদেমা নদেমা গ�ৌরক্তিকদের্শার তুভ্যম্ ॥৭॥

সমাপ্য রাধাব্রতমুত্তমং ত্ব-

মবাপ্য দাদেমাদরজা�রাহম্।
�দেতাঽক্তিস রাধাদরসT্যক্তিরক্তিদ্ধং
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নদেমা নদেমা গ�ৌরক্তিকদের্শার তুভ্যম্ ॥৮॥

ক্তিবহায় সOং কুক্তিলয়ালয়ানাং
প্র�ৃহ্য গসবাং দক্তিয়তানু�স্য।
ক্তিবভাক্তিস মায়াপুরমক্তিন্দরদেস্থা

নদেমা নদেমা গ�ৌরক্তিকদের্শার তুভ্যম্ ॥৯॥

সদা ক্তিনমদেগ্নাঽপ্যপরাধপদেঙ্ক
হ্যচৈহতুকীদেমর্ষ কৃপাঞ্চ র্যাদেচ।
দয়াং সমুদৃ্ধত্য ক্তিবদেধক্তিহ দীনং

নদেমা নদেমা গ�ৌরক্তিকদের্শার তুভ্যম্ ॥১০॥

শ্রীশ্রীমদ্গ�ৌরক্তিকদের্শার নমস্কার দর্শদেকর অনুবাদ

গহ গুরুর গুরু! আমার পরমগুরু, তুক্তিম শ্রীদে�ৌরাO�দে=র অগ্র�=্য
সমাদেজ পরম বদের=্য। গতামার দক্তিয়তদাদেসর আক্তিশ্রত এই ভৃদেত্যর প্রক্তিত
প্রসন্ন হও। গহ গ�ৌরক্তিকদের্শার, গতামাদেক পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥১॥
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গহ গদব!  জ�দেত পক্তিতত জদেনর একমাত্র বনু্ধ শ্রীভক্তি&ক্তিসদ্ধান্ত
সরস্বতী  নামক  ভুবনক্তিবT্যাত  প্রভুদেক  তুক্তিমই  প্রকার্শ  কক্তিরয়াF।  গহ
গ�ৌরক্তিকদের্শার! গতামাদেক পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥২॥

তুক্তিম কTন ব্রজধাদেম একান্ত বাস কক্তিরয়া ব্রজক্তিকদের্শাররু্য�দেলর
পরম গ�াপনীয় ক্তিবলাসপরায়=;  ক্তিকন্তু বাক্তিহদের নৈবরা�্যক্তিবক্তিধ পালন কর,

কভু বা অবধূত গবর্শ গ্রহ= কর। গহ গ�ৌরক্তিকদের্শার!  গতামাদেক পুনঃ
পুনঃ নমস্কার ॥৩॥

কTনও  বা  তুক্তিম  গ�ৌর-বনাদেন্ত  ক্তিবচর=  কর—�Oাতদেট
নৈসকতভূক্তিমদেত  পক্তিরভ্রম=কর;  পক্তিবত্র  গকৌপীন  ও  করOধারী।  গহ
গ�ৌরক্তিকদের্শার! গতামাদেক পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৪॥

সর্ব্ব�দা পরমসুদেT শ্রীহক্তিরনাম�ানকারী এবং �ৃদেহ �ৃদেহ মাধুকরী
ক্তিভক্ষা গ্রহ=কারী গর্য মহাপুরুর্ষদেক গদবতা�=ও নমস্কার কক্তিরয়া থাদেকন
—গহ গ�ৌরক্তিকদের্শার! গতামাদেক পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৫॥

ক্তিনদেজর  ইষ্টদেদবতার  প্র=য়াক্তিভভূত  হইয়া  কTন  নৃত্য,  কTন
গরাদন,  কTন হাস্য,  আবার কTন উচ্চ �ীতপরায়= গতামাদেক জন�=
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প্রভূত নমস্কার  ক্তিবধান  কক্তিরয়া  থাদেকন। গহ  গ�ৌরক্তিকদের্শার!  গতামাদেক
পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৬॥

গহ  মহার্যর্শস্বী  1াকুর  ভক্তি&ক্তিবদেনাদেদর  বদেন্ধা,  গহ  মহাপ্রভু
শ্রীচৈচতন্যদেদদেবর  একমাত্র  গপ্রমামৃতক্তিসদেন্ধা!  গহ  নৈবষ্ণবসার্ব্ব�দেভৌম
শ্রীজ�ন্নাদেথর কৃপাভাজন চ¹!  গহ গ�ৌরক্তিকদের্শার!  গতামাদেক পুনঃ পুনঃ
নমস্কার ॥৭॥

পরদেমাত্তম ঊর্জ্জ�ব্রত উদ্র্যাপন কক্তিরয়া শ্রীদাদেমাদদেরর উîানক্তিদন-

অবলম্বদেন তুক্তিম শ্রীরাক্তিধকার আদদেরর সTীত্বস�ৎ প্রাপ্ত হইয়াF। গহ
গ�ৌরক্তিকদের্শার! গতামাদেক পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৮॥

কুক্তিলয়া  ন�দেরর অক্তিধবাক্তিস�দে=র সO পক্তিরহার কক্তিরয়া গতামার
অনু�ত  শ্রীদক্তিয়তদাদেসর  গসবা  অOীকারপূর্ব্ব�ক  শ্রীধাম  মায়াপুদেরর
শ্রীমক্তিন্দদের তুক্তিম  ক্তিবরাজ কক্তিরদেতF। গহ গ�ৌরক্তিকদের্শার!  গতামাদেক পুনঃ
পুনঃ নমস্কার ॥৯॥

সর্ব্ব�দা অপরাধপদেঙ্ক ক্তিনমগ্ন থাক্তিকয়াও এই (অধমজন)  গতামার
অচৈহতুকী কৃপা র্যাচ্ঞা কক্তিরদেতদেF। দীন ব্যক্তি&দেক উদ্ধার কক্তিরয়া দয়া
ক্তিবধান কর। গহ গ�ৌরক্তিকদের্শার! গতামাদেক পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥১০॥
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শ্রীশ্রীদক্তিয়তদাসদর্শকম্
 

(ওঁ ক্তিবষু্ণপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি&ক্তিসদ্ধান্ত সরস্বতী 1াকুদেরর লীলাসংদে�াপদেনর
পদের প্রকাক্তির্শত)

নীদেত র্যক্তিস্মন্ ক্তিনর্শাদেন্ত নয়নজলভচৈরঃ ¥াত�াত্রারু্ব্ব�দানাং
উচৈচ্চরুৎদেক্রার্শতাং শ্রীবৃর্ষকক্তিপসুতয়াধীরয়া স্বীয়দে�াষ্ঠীম্।

পৃথ্বী �াঢ়ান্ধকাচৈরহৃ�তনয়নম=ীবাবৃতা গর্যন হীনা
র্যত্রাদেসৌ তত্র র্শীঘ্রং কৃপ=নয়ন গহ নীয়তাং ক্তিকঙ্কদেরাঽয়ম্ ॥১॥

র্যস্য শ্রীপাদপদ্মাৎ প্রবহক্তিত জ�ক্তিত গপ্রমপীরূ্যর্ষধারা
র্যস্য শ্রীপাদপদ্মচু্যতমধু সততং ভৃত্যভৃOান্ ক্তিবভক্তিত্ত�।
র্যস্য শ্রীপাদপদ্মং ব্রজরক্তিসকজদেনা গমাদদেত সম্প্রর্শস্য

র্যত্রাদেসৌ তত্র র্শীঘ্রং কৃপ=নয়ন গহ নীয়তাং ক্তিকঙ্কদেরাঽয়ম্ ॥২॥

বাৎসল্যং র্যচ্চ ক্তিপদেত্রা জ�ক্তিত বহুমতং নৈকতবং গকবলং তৎ
দা�ত্যং দসু্যচৈতব স্বজন�=-কৃতা বনু্ধতা বঞ্চদেনক্তিত।
নৈবকুণ্ঠদে¥হমূদেত্ত�ঃ পদনTক্তিকরচৈ=র্য�স্য সন্দক্তির্শ�দেতাঽক্তিস্ম

র্যত্রাদেসৌ তত্র র্শীঘ্রং কৃপ=নয়ন গহ নীয়তাং ক্তিকঙ্কদেরাঽয়ম্ ॥৩॥

র্যা বা=ী কণ্ঠলগ্না ক্তিবলসক্তিত সততং কৃষ্ণচৈচতন্যচদে¹
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ক=�দেক্রাড়ার্জ্জনানাং ক্তিকমু নয়ন�তাং নৈসব মূক্তিত্ত�ং প্রকার্শ্য।
নীলাদ্রীর্শস্য গনত্রাপ�=ভবন�তা গনত্রতারাক্তিভদেধয়া

র্যত্রাদেসৌ তত্র র্শীঘ্রং কৃপ=নয়ন গহ নীয়তাং ক্তিকঙ্কদেরাঽয়ম্ ॥৪॥

গ�ৌদেরদেন্দারস্তচৈর্শদেল ক্তিকমু কনকgদেনা গহমহৃর্জ্জমু্বনদ্যা
আক্তিবভূ�তঃ প্রবচৈর্ষ�ক্তিন�ক্তিTলজনপদং প্লাবয়ন্ দাবদগ্ধম্।

গ�ৌরাক্তিবভ�াবভূদেমৌ রজক্তিস চ সহসা সংজুদে�াপ স্বয়ং স্বং
র্যত্রাদেসৌ তত্র র্শীঘ্রং কৃপ=নয়ন গহ নীয়তাং ক্তিকঙ্কদেরাঽয়ম্ ॥৫॥

গ�ৌদেরা গ�ৌরদেস্যা ক্তির্শদের্ষ্যা গুরুরক্তিপ জ�তাং �ায়তাং গ�ৌর�াথা
গ�ৌদেড় গ�ৌড়ীয়-গ�াষ্ঠ্যাক্তিশ্রত�=-�ক্তিরমা দ্রাক্তিবদেড় গ�ৌর�র্ব্ব�ী।
�ান্ধর্ব্ব�া গ�ৌরবাদে�্যা ক্তি�ক্তিরধরপরমদেপ্রয়সাং গর্যা পক্তিরদেষ্ঠা

র্যত্রাদেসৌ তত্র র্শীঘ্রং কৃপ=নয়ন গহ নীয়তাং ক্তিকঙ্কদেরাঽয়ম্ ॥৬॥

গর্যা রাধাকৃষ্ণনামামৃতজলক্তিনক্তিধনাপ্লাবয়দ্ক্তিবশ্বদেমত-

দাদেüXাদের্শর্ষদেলাকং ক্তিদ্বজনৃপবক্তি=জং রূ্শদ্ররূ্শদ্রাপকৃষ্টম্।
মুচৈ&ঃ ক্তিসচৈদ্ধর�ম্যঃ পক্তিততজনসদেTা গ�ৌরকারু=্যর্শক্তি&-

র্যত্রাদেসৌ তত্র র্শীঘ্রং কৃপ=নয়ন গহ নীয়তাং ক্তিকঙ্কদেরাঽয়ম্ ॥৭॥

অপ্যার্শা বত্ত�দেত তৎ পুরটবরবপুদেল�াক্তিকতুং গলাকর্শন্দং
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দীg�ং নীলাব্জদেনত্রং ক্তিতলকুসুমনসং ক্তিনক্তিন্দতাদেদ্ধ�নু্দভালম্।
গসৌম্যং শুভ্রাংশুদন্তং র্শতদলবদনং দীg�বাহুং বদের=্যং

র্যত্রাদেসৌ তত্র র্শীঘ্রং কৃপ=নয়ন গহ নীয়তাং ক্তিকঙ্কদেরাঽয়ম্ ॥৮॥

গ�ৌরাদেব্দ রূ্শন্যবা=াক্তিeতক্তিন�মক্তিমদেত কৃষ্ণপদেক্ষ চতুথ�্যাং
গপৌদের্ষ মাদেস মgায়ামমর�=গুদেরাব�াসদের নৈব ক্তিনর্শাদেন্ত।
দাদেসা গর্যা রাক্তিধকায়া অক্তিতর্শয়দক্তিয়দেতা ক্তিনত্যলীলাপ্রক্তিবদেষ্টা

র্যত্রাদেসৌ তত্র র্শীঘ্রং কৃপ=নয়ন গহ নীয়তাং ক্তিকঙ্কদেরাঽয়ম্ ॥৯॥

হাহাকাচৈরর্জ্জ�নানাং গুরুচর=জুর্ষাং পূক্তিরতাভূন�ভশ্চ
র্যাদেতাঽদেসৌ কুত্র ক্তিবশ্বং প্রভুপদক্তিবরহাদ্ধন্ত রূ্শন্যাক্তিয়তং গম।
পাদাদেব্জ ক্তিনত্যভৃত্যঃ ক্ষ=মক্তিপ ক্তিবরহং গনাৎসদেহ গসাঢ়ুমত্র

র্যত্রাদেসৌ তত্র র্শীঘ্রং কৃপ=নয়ন গহ নীয়তাং ক্তিকঙ্কদেরাঽয়ম্ ॥১০॥

শ্রীশ্রীদক্তিয়ত-দাস-দর্শদেকর অনুবাদ

শ্রীশ্রীবৃর্ষভানুনক্তিন্দনী  ক্তিনর্শান্তকাদেল  লক্ষ  লক্ষ  ক্তিবলাপকারী,
নয়নধারা-ক্তিসক্তিঞ্চত-�াত্র জন�দে=র মধ্য হইদেত র্যাহঁাদেক অধীরভাদেব ক্তিনজ
গ�াষ্ঠীমদেধ্য  আকর্ষ�=  কক্তিরদেল  র্যাঁহাদেক  হারাইয়া  এই  পৃক্তিথবী
হৃতনয়নমক্তি=জদেনর  ন্যায়  (সরস্বতী  1াকুদেরর  �ূঢ়  নাম  “নয়নমক্তি=”)
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�ভীর অন্ধকাদের আXন্ন হইয়াক্তিFল,—গহ (প্রভুদর্শ�নক্তিবরক্তিহত) আমার দীন
নয়ন!  (পক্ষান্তদের  গহ  দীদেনাদ্ধার=!  অথবা  সদেO  না  লইবার  জন্য
করু=াদেত কৃপ=দেতা-প্রকার্শকারী গহ নয়ন নামক প্রভুজন) ঐ মহাপুরুর্ষ
গর্যTাদেন, র্শীঘ্র এই ক্তিকঙ্করদেক গসইTাদেন লইয়া চল ॥১॥

র্যাঁহার পাদপদ্ম হইদেত জ�দেত গপ্রমসুধানদী প্রবাক্তিহত হইদেতদেF,

র্যাঁহার  পাদপদ্মচু্যত  মধু  ক্তিনরন্তর  পান  কক্তিরদেত  কক্তিরদেত  অনুচর-

মধুকর�= ক্তিনজ ক্তিনজ জীবন ধার= কক্তিরদেতদেF,  ব্রদেজর ক্তিবশ্রম্ভ-রসাক্তিশ্রত
জন র্যাহঁার পাদপদেদ্মর প্রর্শংসা কক্তিরদেত সুTদেবাধ কক্তিরয়া থাদেকন—গহ
দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুর্ষ গর্যTাদেন, র্শীঘ্র এই ক্তিকঙ্করদেক গসইTাদেন লইয়া
চল ॥২॥

মাতাক্তিপতার বাৎসল্য বক্তিলয়া জ�দেত র্যাহা বহুমাক্তিনত, (হক্তিরভক্তি&র
বাধারূদেপ)  তাহা  Fলনা  মাত্র,  সমাজপ্রচক্তিলত  তথাকক্তিথত  পক্তিবত্র
দা�ত্যদেপ্রম  (উভদেয়র  সম্ভাব্য  ক্তিনরুপাক্তিধক  গপ্রমস�দ্  অর্জ্জ�দেনর
উদ্যমলুণ্ঠনকারী আসুক্তিরক প্রদেচষ্টারূদেপ)  দসু্যতা ক্তিভন্ন ক্তিকFুই নয় এবং
বনু্ধতা  বঞ্চনামাত্র—এই সমুদায়  ক্তিবচার গর্য  অপ্রাকৃত গ¥হময় ক্তিবগ্রহ
মহাপুরুদের্ষর পদনTক্তিকরদে=র দ্বারা প্রদক্তির্শ�ত হইয়াক্তিF—গহ দীন নয়ন, ঐ
মহাপুরুর্ষ গর্যTাদেন, র্শীঘ্র এই ক্তিকঙ্করদেক গসইTাদেন লইয়া চল ॥৩॥
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শ্রীকৃষ্ণচৈচতন্যচদে¹র কণ্ঠস্বররূদেপ গর্য  বা=ী  সর্ব্ব�দা  জন�দে=র
ক=�দেক্রাদেড় ক্তিবলাস কক্তিরদেতন,  ক্তিতক্তিনই ক্তিক ক=� হইদেত নয়নদে�াচর মূক্তিত্ত�
প্রকার্শ  কক্তিরয়া  শ্রীনীলাচলচদে¹র  (রথর্যাত্রাকাদেল)  নয়নাপ�=রূপ
প্রসাদপ্রাপ্ত  প্রাসাদেদ  প্রকক্তিটত  হইয়া  “নয়নমক্তি=”  নাদেমর  সাথ�কতা
প্রদর্শ�ন  কক্তিরদেতন?  গহ  দীন  নয়ন!  ঐ মহাপুরুর্ষ গর্যTাদেন,  র্শীঘ্র এই
ভৃত্যদেক গসইTাদেন লইয়া চল ॥৪॥

শ্রীভা�বদেতা& জমু্বনদেদর ক্তিনর্ম্ম�ল স্ব=�ময় জল আকর্ষ�= কক্তিরয়া
ক্তিক এই কাঞ্চনব=�  গমg শ্রীদে�ৌরচদে¹র অস্ত�মনচৈর্শদেল উক্তিদত হইয়া
(ক্তিত্রতাপ)-দাবাক্তিগ্নদগ্ধ সমুদয় গদর্শদেক প্রচুর বর্ষ�= দ্বারা প্লাক্তিবত কক্তিরদেত
কক্তিরদেত শ্রীদে�ৌরাদেOর উদয়ভূক্তিমরদেজ অকস্মাৎ আত্মদে�াপন কক্তিরদেলন! গহ
দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুর্ষ গর্যTাদেন, র্শীঘ্র এই ক্তিকঙ্করদেক গসইTাদেন লইয়া
চল ॥৫॥

ক্তির্যক্তিন  গ�ৌরব=�  এবং  শ্রীদে�ৌর�াথা�ানকারী  ক্তিনক্তিTল  জ�দেতর
(স্বাভাক্তিবক)  গুরু হইয়াও ক্তির্যক্তিন শ্রীদে�ৌরক্তিকদের্শার নামক গকান মহাত্মার
ক্তির্শর্ষ্যত্ব  অOীকার  কক্তিরয়াদেFন,  ক্তির্যক্তিন  সমগ্র  গ�ৌড়ম�দেল  শুদ্ধ  গ�ৌড়ীয়
গ�াষ্ঠীর  আশ্রয়দাতৃ�দে=র  �ক্তিরমাস্থল,  ক্তির্যক্তিন  দ্রাক্তিবড়  নৈবষ্ণব�দে=র
(লক্ষ্মীনারায়দে=াপাসক�দে=র)  ক্তিনকট  শ্রীদে�ৌরপ্রদত্ত  (শ্রীরাধাদে�াক্তিবদেন্দর
ব্রজভজদেনর)  কথা কীত্ত�ন কক্তিরদেত �র্ব্ব�  অনুভব কদেরন,  শ্রী�ান্ধর্ব্ব�ার
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�দে=ও র্যাহঁার �ক্তিরমাস�দ্ দৃষ্ট হয় এবং ক্তি�ক্তিরধারীর পরম ক্তিপ্রয়ম�দেল
ক্তির্যক্তিন  গশ্রষ্ঠ  স্থাদেন  অক্তিধক্তিষ্ঠত  অথ�াৎ  মুকুন্দদেপ্রষ্ঠ—গহ  দীন  নয়ন!  ঐ
মহাপুরুর্ষ গর্যTাদেন, র্শীঘ্র এই ক্তিকঙ্করদেক গসইTাদেন লইয়া চল ॥৬॥

ক্তির্যক্তিন শ্রীরাধাকৃষ্ণনামামৃত-সমুদেদ্র ব্রাহ্ম=,  ক্ষক্তিত্রয়,  নৈবর্শ্য,  রূ্শদ্র ও
অপরূ্শদ্র এমন ক্তিক গüX পর্য�্যন্ত অদের্শর্ষ গলাকাত্মক সমগ্র ক্তিবশ্বদেক প্লাক্তিবত
কক্তিরয়াদেFন, মু& ও ক্তিসদ্ধ�দে=র অ�ম্য হইয়াও ক্তির্যক্তিন পক্তিততজনবনু্ধ এবং
শ্রীদে�ৌরাদেOর করু=ার্শক্তি& বক্তিলয়া পক্তিরক্তিচত—গহ দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুর্ষ
গর্যTাদেন, র্শীঘ্র এই ক্তিকঙ্করদেক গসইTাদেন লইয়া চল ॥৭॥

গসই গলাকমOলকর পুরটসুন্দর মূক্তিত্ত�-দর্শ�দেনর ক্তিক আর্শা আদেF?

গসই  সুদীg�,  নীলকমলনয়ন  ও  ক্তিতলফুলজয়ী  নাক্তিসকা,  গসই
অদ্ধ�চ¹ক্তিধক্কারী  ললাট,  গসই  গসৌম্যবদনকমল,  গসই  শুভ্রদেজ্যাক্তিতঃ
দন্তপংক্তি&  ও  গসই  আজানুলক্তিম্বত  বাহুসমক্তিeত  রম=ীয়  ক্তিবগ্রদেহর
পুনদ�র্শ�দেনর ক্তিক আর্শা আদেF? গহ দীন নয়ন! ঐ মহাপুরুর্ষ গর্যTাদেন, র্শীঘ্র
এই ক্তিকঙ্করদেক গসইTাদেন লইয়া চল ॥৮॥

চাক্তির  র্শত  পঞ্চার্শৎ  সংT্যক  (৪৫০)  গ�ৌরাদেব্দ  গপৌর্ষ  মাদেস,

কৃষ্ণপদেক্ষ,  চতুথ�ী ক্তিতক্তিথদেত,  মgা নক্ষদেত্র বৃহস্পক্তিতবাদের ক্তিনর্শান্ত সমদেয়
শ্রীমতী বৃর্ষভানুনক্তিন্দনীর অতীব দক্তিয়ত অনুচর ক্তির্যক্তিন ক্তিনত্যলীলায় প্রদেবর্শ
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কক্তিরদেলন—গহ দীন নয়ন!  ঐ মহাপুরুর্ষ গর্যTাদেন,  র্শীঘ্র এই ক্তিকঙ্করদেক
গসইTাদেন লইয়া চল ॥৯॥

জনসাধারদে=র  ও  শ্রীগুরুপাদপদেদ্মর  গসবারত  ক্তির্শর্ষ্য�দে=র
হাহাকাদের সমস্ত পৃক্তিথবী ও আকার্শ পূ=�  হইয়া গ�ল। ঐ মহাপুরুর্ষ
গকাথায়  গ�দেলন?  হায়!  সমস্ত  ক্তিবশ্ব  আজ  প্রভুপাদ-ক্তিবরদেহ  রূ্শন্যদেবাধ
হইদেতদেF।  পাদপদেদ্মর  ক্তিনত্য  ভৃত্য  ক্ষ=মাত্র  ক্তিবরহও  সহ্য  কক্তিরদেত
অসমথ�। গহ দীন নয়ন!  ঐ মহাপুরুর্ষ গর্যTাদেন,  র্শীঘ্র এই ক্তিকঙ্করদেক
গসইTাদেন লইয়া চল ॥১০॥
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শ্রীমদ্রূপপদরজঃ-প্রাথ�না-দর্শকম্

শ্রীমচৈচ্চতন্যপাদেদৌ চরকমলরু্যদে�ৌ গনত্রভৃদেOৌ মধু গদ্যৌ
গ�ৌদেড় গতৌ পায়য়দেন্তৌ ব্রজক্তিবক্তিপন�দেতৌ ব্যাজরু্যদে&ৌ সমুৎদেকৌ।

ভাদেতৌ সভ্রাতৃকস্য স্বজন�=পদেতর্য�স্য গসৌভা�্যভূম্নঃ
স শ্রীরূপঃ কদা মাং ক্তিনজপদরজসা ভূক্তির্ষতং সংক্তিবধদেত্ত ॥১॥

পীতশ্রীদে�ৌরপাদামু্বজমধুমক্তিদদেরান্মত্তহৃদ্ভৃOরাদেজা
রাচৈজ্যশ্বর্য�্যং জদেহৌ গর্যা জনক্তিনবহক্তিহতাদত্তক্তিচদেত্তা ক্তিনজাগ্র্যম্।

ক্তিবজ্ঞাপ্য স্বনুদেজন ব্রজ�মনরতং চাe�াৎ গ�ৌরচ¹ং
স শ্রীরূপঃ কদা মাং ক্তিনজপদরজসা ভূক্তির্ষতং সংক্তিবধদেত্ত ॥২॥

বৃন্দার=্যাৎ প্রয়াদে� হক্তিররসনটচৈনন�ামসঙ্কীত্ত�চৈনশ্চ
গলদেভ গর্যা মাধবাদেগ্র জন�হন�তং গপ্রমমত্তং জনাংশ্চ।
ভাচৈবঃ নৈস্বম�াদয়ন্তং হৃতক্তিনক্তিধক্তিরব তং কৃষ্ণচৈচতন্যচ¹ং

স শ্রীরূপঃ কদা মাং ক্তিনজপদরজসা ভূক্তির্ষতং সংক্তিবধদেত্ত ॥৩॥

একান্তং লব্ধপাদামু্বজক্তিনজহৃদয়দেপ্রষ্ঠপাদেত্রা মহাক্তিত্ত�-
নৈদ�চৈন্যদু�ঃTাশ্রুপূচৈ=�দ�র্শনধৃততৃচৈ=ঃ পূজয়ামাস গ�ৌরম্।
স্বান্তঃ কৃষ্ণঞ্চ �Oা-ক্তিদনমক্তি=-তনয়াসOদেম সানুদেজা র্যঃ
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স শ্রীরূপঃ কদা মাং ক্তিনজপদরজসা ভূক্তির্ষতং সংক্তিবধদেত্ত ॥৪॥

স্বস্য গপ্রমস্বরূপং ক্তিপ্রয়দক্তিয়তক্তিবলাসানুরূচৈপকরূপং
দূদের ভূলুক্তিণ্ঠতং র্যং সহজসুমধুরশ্রীরু্যতং সানুজঞ্চ।

দৃষ্ট্বা গদদেবাঽক্তিতভূ=�ং স্তুক্তিতবহুমুTমাক্তি�র্ষ্য �াঢ়ং ররদেঞ্জ
স শ্রীরূপঃ কদা মাং ক্তিনজপদরজসা ভূক্তির্ষতং সংক্তিবধদেত্ত ॥৫॥

নৈকবল্যদেপ্রমভূমাবক্তিTলরসসুধাক্তিসনু্ধসঞ্চারদক্ষং
জ্ঞাত্বাদেপ্যবঞ্চ রাধাপদভজনসুধাং লীলয়াপায়য়দ্র্যম্।
র্শক্তি&ং সঞ্চার্য�্য গ�ৌদেরা ক্তিনজভজনসুধাদানদক্ষং চকার

স শ্রীরূপঃ কদা মাং ক্তিনজপদরজসা ভূক্তির্ষতং সংক্তিবধদেত্ত ॥৬॥

গ�ৌরাদেদর্শাচ্চ বৃন্দা-ক্তিবক্তিপনক্তিমহ পক্তিরক্রম্য নীলাচলং গর্যা
�ত্ব কাব্যামৃচৈতঃ নৈস্ব-ব্র�জরু্যবরু্য�ল-ক্রীড়নাচৈথ�ঃ প্রকামম্।

রামানন্দস্বরূপাক্তিদক্তিভরক্তিপ কক্তিবক্তিভস্তপ�য়ামাস গ�ৌরং
স শ্রীরূপঃ কদা মাং ক্তিনজপদরজসা ভূক্তির্ষতং সংক্তিবধদেত্ত ॥৭॥

লীলাসংদে�াপদেন শ্রীভ�বত ইহ নৈব জOদেম স্থাবদেরঽক্তিপ
সংমুদেগ্ধ সাগ্রজাতঃ প্রভুক্তিবরহহৃতপ্রায়জীদেবক্তি¹য়া=াম্।

র্যশ্চাসীদাশ্রচৈয়কস্থলক্তিমব রgুদে�াপালজীবাক্তিদবদে��
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স শ্রীরূপঃ কদা মাং ক্তিনজপদরজসা ভূক্তির্ষতং সংক্তিবধদেত্ত ॥৮॥

শ্রীমূদেত্ত�ঃ সাধুবৃদেত্তঃ প্রকটনমক্তিপ তলু্লপ্ততীথ�াক্তিদকানাং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদামু্বজভজনময়ং রা�মা��ং ক্তিবশুদ্ধম্।
গ্রচৈন্থদের্য�ন প্রদত্তং ক্তিনক্তিTলক্তিমহ ক্তিনজাভীষ্টদেদদেবক্তিÄতঞ্চ

স শ্রীরূপঃ কদা মাং ক্তিনজপদরজসা ভূক্তির্ষতং সংক্তিবধদেত্ত ॥৯॥

লীলাসংদে�াপকাদেল ক্তিনরুপক্তিধকরু=াকাক্তির=া স্বাক্তিমনাহং
র্যৎপাদাদেব্জঽক্তিপ�দেতা র্যৎ পদভজনময়ং �ায়ক্তিয়ত্ব তু �ীতম্।

গর্যা�্যাদের্যা�্যত্বভাবং মম Tলু সকলং দুষ্টবুদেদ্ধর�ৃহ্নন্
স শ্রীরূপঃ কদা মাং ক্তিনজপদরজসা ভূক্তির্ষতং সংক্তিবধদেত্ত ॥১০॥

শ্রীমদ্রূপপদরজঃ-প্রাথ�না-দর্শদেকর অনুবাদ

শ্রীবৃন্দাবন-�মদেন  ব্যাজরু্য&  শ্রীমচৈচ্চতন্যপাদপদ্মরু্য�ল,  ক্তিনজ
=দে=র  অক্তিধপক্তিত  (সম্প্রদায়  রূপানু�  বক্তিলয়া)  ভ্রাতৃ�দে=র  সক্তিহত
গসৌভাদে�্যর  আকরভূক্তিম  র্যাহঁার  গসই  পরদেমাৎকক্তিণ্ঠত নয়নভৃOরু্য�লদেক
মধুপান করাইদেত করাইদেত গ�ৌদেড় (গ�ৌড় ন�দের) গর্শাক্তিভত হইয়াক্তিFদেলন
—গসই শ্রীমদ্রূপ প্রভু কদেব তাঁহার পদরদেজ আমাদেক ভূক্তির্ষদেত কক্তিরদেবন
॥১॥
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শ্রীরামদেকক্তিলধাদেম  শ্রীদে�ৌরচদে¹র  শ্রীপাদপদেদ্মর  মধুরূপ  মক্তিদরা
পাদেন উন্মও হইয়া র্যাঁহার হৃদয়রূপ ভৃOরাজ ক্তিনক্তিTল জনকল্যাদে=র জন্য
(হক্তিরকীত্ত�দেনর  দ্বারা)  আদেত্মাৎস��  করতঃ  রাচৈজশ্বর্য�্য  পক্তিরত্যা�
কক্তিরয়াক্তিFদেলন এবং অগ্রজ শ্রীসনাতনদেক জানাইয়া  অনুজ শ্রীবল্লদেভর
সক্তিহত  (নীলাচল হইদেত)  শ্রীবৃন্দাবন�মনরত শ্রীচৈচতন্যদেদদেবর অনুসর=
কক্তিরয়াক্তিFদেলন—গসই শ্রীরূপ প্রভু কদেব তাঁহার পদরদেজ আমাদেক ভূক্তির্ষদেত
কক্তিরদেবন ॥২॥

শ্রীবৃন্দাবন হইদেত প্রত্যা�ত প্রয়া�ধাদেম লক্ষ লক্ষ গলাকমদেধ্য
নামসOীত্ত�নরত,  গপ্রদেমান্মত্ত  ও  নৃত্যপরায়=  এবং  সাক্তিত্ত্বকাক্তিদ  অদু্ভত
ভাবদ্বারা র্শত র্শত সশ্রদ্ধ ব্যক্তি&র ক্তিচত্তদ্রবকারী গসই শ্রীচৈচতন্যচ¹দেক
ক্তির্যক্তিন শ্রীক্তিবনু্দমাধবজীউর সনু্মদেT হারাক্তিনক্তিধর ন্যায় লাভ কক্তিরয়াক্তিFদেলন—
গসই শ্রীরূপ প্রভু কদেব তাঁহার পদরদেজ আমাদেক ভূক্তির্ষদেত কক্তিরদেবন ॥
৩॥

পক্তিবত্র �Oার্যমুনাসOমস্থদেল অন্তঃকৃষ্ণ বক্তিহদে��ৌরব=�  ক্তিনজ প্রা=-

ক্তিপ্রয়তম গদবতার শ্রীপাদপদ্ম একাদেন্ত লাভ কক্তিরয়া মহা আক্তিত্ত� সহকাদের
ক্তির্যক্তিন নৈদন্য,  দুঃTাশ্রু ও দর্শনধৃত তৃ= সমূদেহর দ্বারা অনুদেজর সক্তিহত
উহঁার  পূজা  কক্তিরয়াক্তিFদেলন—গসই শ্রীরূপ প্রভু  কদেব তাঁহার  পদরদেজ
আমাদেক ভূক্তির্ষদেত কক্তিরদেবন ॥৪॥
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ক্তিনজ গপ্রমস্বরূপ,  ক্তিপ্রয়স্বরূপ ও দক্তিয়তস্বরূপ,  স্বাভাক্তিবক মদেনাজ্ঞ
রূপক্তিবক্তির্শষ্ট এবং ক্তিনদেজর একমাত্র অনুরূপ ক্তিবলাস মূক্তিত্ত� র্যাঁহাদেক দূদের
অনুদেজর সক্তিহত ভূলুক্তিণ্ঠত দর্শ�ন কক্তিরয়া শ্রীচৈচতন্যদেদব ত্বক্তিরত �ক্তিতদেত
প্রর্শংসামুTর র্যাঁহাদেক �াঢ়ভাদেব আক্তিলOন কক্তিরয়া সুTলাভ কক্তিরয়াক্তিFদেলন
—গসই শ্রীরূপ প্রভু কদেব তাঁহার পদরদেজ আমাদেক ভূক্তির্ষদেত কক্তিরদেবন ॥
৫॥

গকবল-গপ্রমভূক্তিমকায়  (ব্রজরদেস)  অক্তিTলরসামৃতক্তিসনু্ধ-ক্তিনপু=  (ক্তিনত্য
পক্তিরজনরূদেপ)  জাক্তিনয়াও  শ্রীদে�ৌরহক্তির  লীলা-ক্তিবস্তার  ক্তিনক্তিমত্ত  র্যাহঁাদেক
শ্রীরাধাচৈকঙ্কর্য�্যামৃত  পান  করাইয়াক্তিFদেলন  এবং  র্শক্তি&  সঞ্চার  কক্তিরয়া
স্বভজনসুধা-ক্তিবতরদে= ক্তিবচক্ষ= কক্তিরয়াক্তিFদেলন—গসই শ্রীমদ্রূপপ্রভু কদেব
তাঁহার পদরদেজ আমাদেক ভূক্তির্ষদেত কক্তিরদেবন ॥৬॥

শ্রীদে�ৌরাদেOর  আজ্ঞায়  এই  সমদেয়  শ্রীব্রজম�ল  পক্তিরভ্রম=াদেন্ত
শ্রীপুরুদের্ষাত্তম-গক্ষদেত্র �মন কক্তিরয়া ক্তির্যক্তিন ব্রজরু্যবদ্বন্দ্বক্তিবলাসময় স্বরক্তিচত
কাব্যামৃত দ্বারা শ্রীরামানন্দ-স্বরূপাক্তিদ সুধীম�দেলর সক্তিহত শ্রীচৈচতন্যচদে¹র
প্রভূত  তৃক্তিপ্ত  ক্তিবধান  কক্তিরয়াক্তিFদেলন—গসই  শ্রীমদ্রূপপ্রভু  কদেব  তাঁহার
পদরদেজ আমাদেক ভূক্তির্ষদেত কক্তিরদেবন ॥৭॥
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ভ�বান্ শ্রীচৈচতন্যদেদদেবর লীলা-সংবরদে=  জ�দেত র্যTন ক্তিনক্তিTল
জীব সমূহ,  এমন ক্তিক স্থাবর পর্য�্যন্ত �াঢ় দুঃদেT গমাহ প্রাপ্ত হইয়াক্তিFল,

তTন অগ্রদেজর সক্তিহত ক্তির্যক্তিন প্রভুক্তিবরদেহ হৃতপ্রায় প্রাদে=ক্তি¹য় রgুনাথ,

গ�াপাল ভট্ট ও শ্রীজীব প্রভৃক্তিত অন্তরO ভ&=দে=রও একমাত্র আশ্রয়স্থল
হইয়াক্তিFদেলন—গসই  শ্রীমদ্রূপপ্রভু  কদেব  তাঁহার  পদরদেজ  আমাদেক
ভূক্তির্ষদেত কক্তিরদেবন ॥৮॥

শ্রীমূক্তিত্ত�র  গসবা  প্রকার্শ,  ভক্তি&-সদাচার  সংস্থাপন,  লুপ্ততীথ�াক্তিদর
প্রকার্শ এবং শ্রীরাধাদে�াক্তিবদেন্দর গপ্রমভজনময় ক্তিবশুদ্ধ রা�মা�� প্রদর্শ�ন
প্রভৃক্তিত ক্তিনজ ইষ্টদেদব শ্রীচৈচতন্যচদে¹র ক্তিনক্তিTল মদেনাঽভীষ্ট ক্তির্যক্তিন বহু বহু
গ্রদেন্থর  দ্বারা  জ�দেত  প্রদান  কক্তিরয়াদেFন—গসই  শ্রীমদ্রূপপ্রভু  কদেব
তাঁহার পদরদেজ আমাদেক ভূক্তির্ষদেত কক্তিরদেবন ॥৯॥

অচৈহতুক করু=াময় আমার প্রভু শ্রীল সরস্বতী 1াকুর তাহঁার
লীলা-সংদে�াপদেনর  অব্যবক্তিহত  পূদের্ব্ব�  র্যাহঁার  শ্রীপাদপদেদ্মর  মক্তিহমাময়
(শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ) �ান করাইয়া র্যাহঁার শ্রীচর=-কমদেল আমাদেক সমপ�=
কক্তিরয়াদেFন,  দুর্ম্ম�ক্তিত  হইদেলও  গসই  আমার  সর্ব্ব�প্রকার  গর্যা�্যতা  বা
অদের্যা�্যতা পক্তিরহার কক্তিরয়া গসই শ্রীমদ্রূপপ্রভু কদেব তাঁহার পদরদেজ
আমাদেক ভূক্তির্ষদেত কক্তিরদেবন ॥৬॥
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শ্রীদক্তিয়ত-দাস-প্র=ক্তিত-পঞ্চকম্

ভয়ভঞ্জন-জয়র্শংসন-করু=ায়তনয়নম্।
কনদেকাৎপল-জনদেকাজ্জ্বল-রসসা�র-চয়নম্ ॥

মুTরীকৃত-ধর=ীতল-হক্তিরকীত্ত�ন-রসনম্।
ক্তিক্ষক্তিতপাবন-ভবতার=-ক্তিপক্তিহতারু=-বসনম্ ॥
শুভদেদাদয়-ক্তিদবদেস বৃর্ষরক্তিবজাক্তিনজ-দক্তিয়তম্।

প্র=মাক্তিম চ চর=াক্তিন্তক-পক্তিরচারক-সক্তিহতম্ ॥১॥

র্শর=া�ত-ভজনব্রত-ক্তিচরপালন-চর=ম্।
সুকৃতালয়-সরলার্শয়-সুজনাক্তিTল-বর=ম্ ॥
হক্তিরসাধন-কৃতবাধন-জনর্শাসন-কলনম্।

সচরাচর-করু=াকর-ক্তিনক্তিTলাক্তির্শব-দলনম্ ॥
শুভদেদাদয়-ক্তিদবদেস বৃর্ষরক্তিবজাক্তিনজ-দক্তিয়তম্।

প্র=মাক্তিম চ চর=াক্তিন্তক-পক্তিরচারক-সক্তিহতম্ ॥২॥

অক্তিতদেলৌক্তিকক-�ক্তিতদেতৌক্তিলক-রক্তিতদেকৌতুক-বপুর্ষম্।
অক্তিতচৈদবত-মক্তিতচৈবষ্ণব-র্যক্তিত-নৈবভব-পুরুর্ষম্ ॥

সসনাতন-রgুরূপক-পরমা=ু�চক্তিরতম্।
সুক্তিবচারক ইব জীবক ইক্তিত সাধুক্তিভরুক্তিদতম্ ॥
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শুভদেদাদয়-ক্তিদবদেস বৃর্ষরক্তিবজাক্তিনজ-দক্তিয়তম্।
প্র=মাক্তিম চ চর=াক্তিন্তক-পক্তিরচারক-সক্তিহতম্ ॥৩॥

সরসীতট-সুTদেদাটজ-ক্তিনকটক্তিপ্রয়ভজনম্।
লক্তিলতামুT-ললনাকুল-পরমাদরর্যজনম্ ॥
ব্রজকানন-বহুমানন-কমলক্তিপ্রয়নয়নম্।
গু=মঞ্জক্তির-�ক্তিরমা�=হক্তিরবাসনবয়নম্ ॥

শুভদেদাদয়-ক্তিদবদেস বৃর্ষরক্তিবজাক্তিনজ-দক্তিয়তম্।
প্র=মাক্তিম চ চর=াক্তিন্তক-পক্তিরচারক-সক্তিহতম্ ॥৪॥

ক্তিবমদেলাৎসবমমদেলাৎকল-পুরুদের্ষাত্তম-জননম্।
পক্তিতদেতাদৃ্ধক্তিত-করু=াসৃ্তক্তিত-কৃতনূতন-পুক্তিলনম্ ॥

মথুরাপুর-পরুদের্ষাত্তম-সমদে�ৌরপুরটনম্।
হক্তিতকামক-হক্তিরধামক-হক্তিরনামক-রটনম্ ॥
শুভদেদাদয়-ক্তিদবদেস বৃর্ষরক্তিবজাক্তিনজ-দক্তিয়তম্।

প্র=মাক্তিম চ চর=াক্তিন্তক-পক্তিরচারক-সক্তিহতম্ ॥৫॥
 

শ্রীদক্তিয়ত-দাস-প্র=ক্তিত-পঞ্চদেকর অনুবাদ
ক্তির্যক্তিন  সুব=�  কমল-উৎপাদনকারী  (অপ্রাকৃত,  উন্নত)  উজ্জ্বল-

রসসা�র  হইদেত  উক্তিîত  (মূক্তিত্ত�),  র্যাঁহার  ক্তিবর্শাল  ও  কারু=্যপূ=�
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গলাচনরু্য�ল (আত্ত��দে=র) ভয় ক্তিনবার= ও (আক্তিশ্রত�দে=র) ক্তিবজয় গgার্ষ=া
কক্তিরদেতদেF,  র্যাঁহার  রসনা  সমগ্র পৃক্তিথবীদেক শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীত্ত�দেন  (সর্ব্ব�দা)
মুTক্তিরত কক্তিরদেতদেF এবং ক্তির্যক্তিন জ�ৎপক্তিবত্রকারী ও ভবতাপক্তিবদূর=কারী
অরু=  (কার্ষায়)  বসন  পক্তিরধান  কক্তিরয়া  গর্শাভা  পাইদেতদেFন,

শ্রীচর=ানুচর�দে=র  সক্তিহত  শ্রীবৃর্ষভানুনক্তিন্দনীর  গসই  ক্তিনজ  ক্তিপ্রয়জনদেক
তদীয় শুভ প্রকট-বাসদের আক্তিম পুনঃ পুনঃ প্র=াম কক্তিরদেতক্তিF ॥১॥

র্শর=া�ত  ভজনর্শীল  ভ&�=  ক্তিনত্যকাল  র্যাঁহার  শ্রীচর=তদেল
প্রক্তিতপাক্তিলত  হইদেতদেFন,  ক্তির্যক্তিন  সরলহৃদয়,  সুকৃক্তিতস�ন্ন  সমুদয়
সর্জ্জন�দে=র  বদের=্য,  শ্রীহক্তিরদেসবায়  ক্তিবঘ্নকাক্তির�=দেক(ও)  ক্তির্যক্তিন
গর্শাধনাOীকার  কক্তিরদেতদেFন  এবং  ক্তির্যক্তিন  সমস্ত  স্থাবর-জOদেমর  প্রক্তিত
করু=ার উৎসস্বরূদেপ ক্তিনক্তিTল ক্তিবদেশ্বর অমOলরাক্তির্শ T�ন কক্তিরদেতদেFন,

শ্রীচর=ানুচর�দে=র  সক্তিহত  শ্রীবৃর্ষভানুনক্তিন্দনীর  গসই  ক্তিনজ  ক্তিপ্রয়জনদেক
তাঁহার শুভ প্রকট-বাসদের আক্তিম (পুনঃ পুনঃ) প্র=াম কক্তিরদেতক্তিF ॥২॥

ক্তির্যক্তিন  গলাকাতীত  ক্তিবলাসস�ন্ন,  ক্তিচত্রকদেরর(ও)  বাঞ্ছা  এবং
গকৌতুহল-পূক্তিত্ত�কারী  (সুন্দর)  (অথবা  ক্তিচত্রকর  ও রক্তিতর  গকৌতুকপ্রদ)

শ্রীমূক্তিত্ত�ক্তিবক্তির্শষ্ট,  গদবতা  অদেপক্ষা(ও)  উন্নতমক্তিত  এবং  নৈবষ্ণব-সন্ন্যাসীর
(ত্রদক্তি� র্যক্তিতর)  ঐশ্বর্য�্যস্বরূপ পুরুর্ষপ্রবর,  ক্তির্যক্তিন সনাতন-রূপ-রধুনাদেথর
পরমা=ু�ত্যময়  চক্তিরত এবং  শ্রীজীবপাদতুল্য  (সুক্তিসদ্ধান্ত-স�ন্ন)  রূদেপ
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সুক্তিবচারক  সাধু�=  কতৃ্ত�ক  কক্তিথত  হইয়া  থাদেকন,  শ্রীচর=ানুচর�দে=র
সক্তিহত শ্রীবৃর্ষভানুনক্তিন্দনীর গসই ক্তিনজ ক্তিপ্রয়জনদেক তাঁহার শুভ প্রকট-

বাসদের আক্তিম (পুনঃ পুনঃ) প্র=াম কক্তিরদেতক্তিF ॥৩॥

শ্রীরাধাকু�তদেট স্বানন্দ-সুTদ-কুদেঞ্জ ক্তির্যক্তিন ক্তিনজ ক্তিপ্রয়জদেনর ভজন-

পরায়=, লক্তিলতাক্তিদ ব্রজললনা�দে=র(ও) পরমাদর-ভাজন, ব্রজবদেন প্রক্তিসদ্ধ
কমল-মঞ্জরীর  ক্তির্যক্তিন  অত্যন্ত ক্তিপ্রয় এবং  ক্তির্যক্তিন  গু=মঞ্জরীর  �ক্তিরমা-গু=
দ্বারা শ্রীহক্তিরর বাসভবন ক্তিনর্ম্ম�া= কক্তিরদেতদেFন,  শ্রীচর=ানুচর�দে=র সক্তিহত
শ্রীবৃর্ষভানুনক্তিন্দনীর  গসই  ক্তিনজ ক্তিপ্রয়জনদেক তাহঁার  শুভ প্রকট-বাসদের
আক্তিম (পুনঃ পুনঃ) প্র=াম কক্তিরদেতক্তিF ॥৪॥

ক্তির্যক্তিন  ক্তিবমলানন্দ  স্বরূপ  বা  ক্তিবমলাদেদবীর  প্রসন্নতা  বা
উল্লাসস্বরূপ,  পক্তিবত্র উৎকদেল পরুদের্ষাত্তমদেক্ষদেত্র জন্মলীলা প্রকার্শ এবং
নূতন  পুক্তিলন  বা  নবদ্বীদেপ  ক্তিনজ  পক্তিতদেতাদ্ধার  ও  (গপ্রম-প্রদানরূপ)

করু=াক্তিবস্তার-লীলা  প্রদর্শ�ন  কক্তিরয়াদেFন,  ক্তির্যক্তিন  ব্রজধাম  ও
পুরুদের্ষাত্তমধামসদৃর্শ গ�ৌরধাম  (শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ)  পক্তিরভ্রম= কক্তিরয়া
ব্রজকাম,  নৈবকুন্ঠধাম  ও  কৃষ্ণনাম  ক্তিনরন্তর  প্রচার  কক্তিরদেতদেFন,

শ্রীচর=ানুচর�দে=র  সক্তিহত  শ্রীবৃর্ষভানুনক্তিন্দনীর  গসই  ক্তিনজ  ক্তিপ্রয়জনদেক
তাঁহার শুভ প্রকট-বাসদের আক্তিম (পুনঃ পুনঃ) প্র=াম কক্তিরদেতক্তিF ॥৫॥
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প্র=ক্তিত-দর্শকম্

ওঁ অদেষ্টাত্তরর্শতশ্রীশ্রীল-ভক্তি&রক্ষক-শ্রীধর-গ�াস্বাক্তিম
ক্তিবষু্ণপাদানাং পরমহংসানাং চতুন�বক্তিততম-শুভাক্তিবভ�াব-বাসদের

ওঁ ক্তিবষ্ণপাদ-শ্রীমদ্ভক্তি&সুন্দর-গ�াক্তিবন্দ-গদব-গ�াস্বামী-মহারাজ-ক্তিবরক্তিচতম্

গনৌক্তিম শ্রীগুরুপাদাব্জং র্যক্তিতরাদেজশ্বদেরশ্বরম্।
শ্রীভক্তি&রক্ষকং শ্রীল-শ্রীধর-স্বাক্তিমনং সদা ॥১॥

সুদীদেg�ান্নতদীপ্তাOং সুপীব্য-বপুর্ষং পরম্।
ক্তিত্রদ�-তুলসীমালা-গ�াপীচন্দন-ভূক্তির্ষতম্ ॥২॥
অক্তিচন্ত্য-প্রক্তিতভাক্তি¥গ্ধং ক্তিবদ্যজ্ঞানপ্রভাকরম্।

গবদাক্তিদ-সর্ব্ব�র্শাস্ত্রানাং সামঞ্জস্য-ক্তিবধায়কম্ ॥৩॥
গ�ৌড়ীয়াচার্য�্যরত্নানামুজ্জ্বলং রত্নদেকৌস্তুভম্।

শ্রীচৈচতন্যমহাদেপ্রদেমান্মত্তালীনাং ক্তির্শদেরামক্তি=ম্ ॥৪॥
�ায়ত্র্যথ�-ক্তিবক্তিনর্য�্যাসং �ীতা-�ূঢ়াথ�-গ�ৌরবম্।
গস্তাত্ররত্নাক্তিদ-সমৃদ্ধং প্রপন্নজীবনামৃতম্ ॥৫॥
অপূর্ব্ব�গ্রন্থ-সম্ভারং ভ&ানাং হৃদ্রসায়নম্।

কৃপয়া গর্যন দত্তং তং গনৌক্তিম কারু=্য-সুন্দরম্ ॥৬॥
সঙ্কীত্ত�ন-মহারাসরসাদেব্ধশ্চ¹মাক্তিনভম্।

সংভাক্তিত ক্তিবতরন্ ক্তিবদেশ্ব গ�ৌর-কৃষ্ণং �চৈ=ঃ সহ ॥৭॥
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ধামক্তিন শ্রীনবদ্বীদেপ গুপ্তদে�াবদ্ধ�দেন শুদেভ।
ক্তিবশ্বক্তিবশ্রুত-নৈচতন্যসারস্বত-মদে1াত্তমম্ ॥৮॥
স্থাপক্তিয়ত্ব গুরূন্ গ�ৌর-রাধা-গ�াক্তিবন্দক্তিবগ্রহান্।

প্রকার্শয়ক্তিত চাত্মানং গসবা-সংক্তিসক্তিদ্ধ-ক্তিবগ্রহঃ ॥৯॥
গ�ৌর-শ্রীরূপ-ক্তিসদ্ধান্ত-ক্তিদব্য-ধারাধরং গুরুম্।

শ্রীভক্তি&রক্ষকং গদবং শ্রীধরং প্র=মাম্যহম্ ॥১০॥
শ্রদ্ধয়া র্যঃ পদে1ক্তিন্নত্যং প্র=ক্তিত-দর্শকং মুদা।

ক্তিবর্শদেত রা�মাদে��রু্ষ তস্য ভ&-প্রসাদতঃ ॥১১॥
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শ্রীগুরু আরক্তিত-স্তুক্তিত

জয় ‘গুরু-মহারাজ’ র্যক্তিতরাদেজশ্বর।
শ্রীভক্তি&রক্ষক গ�াস্বামী শ্রীধর ॥১॥
পক্তিততপাবন-লীলা ক্তিবস্তাক্তির’ ভুবদেন।

ক্তিনস্তাক্তিরলা দীনহীন আপামর জদেন ॥২॥
গতামার করু=াgন মুরক্তিত গহক্তিরয়া।

গপ্রদেম ভা�্যবান জীব পদেড় মুরক্তিFয়া ॥৩॥
সুদীg� সুপীব্য গদহ ক্তিদব্য-ভাবাশ্রয়।

ক্তিদব্যজ্ঞান-দীপ্তদেনত্র ক্তিদব্যদেজ্যাক্তিতর্ম্ম�য় ॥৪॥
সুব=�-সুরজ-কাক্তিন্ত অরু=-বসন।

ক্তিতলক, তুলসীমালা, চন্দন-ভূর্ষ= ॥৫॥
অপূর্ব্ব� শ্রীঅOদের্শাভা কদের ঝলমল।

ঔদার্য�্য-উন্নতভাব মাধুর্য�্য-উজ্জ্বল ॥৬॥
অক্তিচন্ত্যপ্রক্তিতভা-ক্তি¥গ্ধ, �ম্ভীর, উদার।

জড়জ্ঞান-ক্তি�ক্তিরবজ্র ক্তিদব্য-দীক্ষাধার ॥৭॥
গ�ৌর-সঙ্কীত্ত�ন-রাস-রদেসর আশ্রয়।

“দয়াল ক্তিনতাই” নাদেম ক্তিনত্য গপ্রমময় ॥৮॥
সাদেOাপাদেO গ�ৌরধাদেম ক্তিনত্য-পরকার্শ।

গুপ্ত-গ�াবদ্ধ�দেন ক্তিদব্য-লীলার ক্তিবলাস ॥৯॥
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গ�ৌড়ীয়-আচার্য�্য-গ�াষ্ঠী-গ�ৌরব-ভাজন।
গ�ৌড়ীয়-ক্তিসদ্ধান্তমক্তি= কণ্ঠ-ক্তিবভূর্ষ= ॥১০॥
গ�ৌর-সরস্বতী-সূ্ফত্ত� ক্তিসদ্ধাদেন্তর Tক্তিন।

আক্তিব�ৃত �ায়ত্রীর অথ�-ক্তিচন্তামক্তি= ॥১১॥
একতত্ত্ব ব=�দেনদেত ক্তিনত্য-নবভাব।

সুসOক্তিত, সামঞ্জস্য, এসব প্রভাব ॥১২॥
গতামার সতীথ�-ব�� সদেব একমদেত।

রূপ-সরস্বতী ধারা গদদেTন গতামাদেত ॥১৩॥
তুলসীমাক্তিলকা হদেস্ত শ্রীনাম-গ্রহ=।

গদক্তিT’ সকদেলর হয় ‘প্রভু’ উদ্দীপন ॥১৪॥
গকাটীচ¹-সুর্শীতল ওপদ ভরসা।

�ান্ধর্ব্ব�া-গ�াক্তিবন্দলীলামৃত-লাভ-আর্শা ॥১৫॥
অক্তিবক্তিচন্ত্য-গভদাদেভদ-ক্তিসদ্ধান্ত-প্রকার্শ।

সানদেন্দ আরক্তিত স্তুক্তিত কদের দীন দাস ॥১৬॥
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 প্র=াম-মন্ত্রম্

উজ্জ্বল-ব=�ং  সুFন্দবদনং বালাক�দেচলাক্তিঞ্চতং
সা¹ানন্দপুরং সদেদকবর=ং নৈবরা�্য-ক্তিবদ্যামু্বক্তিধম্ ।
শ্রীক্তিসদ্ধান্তক্তিনক্তিধং সুভক্তি&লক্তিসতং সারস্বতানাম্বরং

বদেন্দ তং শুভদং মদেদকর্শর=ং ন্যাসীশ্বরং শ্রীধরম্ ॥

শ্রীস্বরূপ-রায়-রূপ-জীব-ভাব-সম্ভরং
ব=�ধর্ম্ম�-ক্তিনক্তির্ব্ব�দের্শর্ষ-সর্ব্ব�দেলাকক্তিনস্তরম্ ।
শ্রীসরস্বতী-ক্তিপ্রয়ঞ্চ ভক্তি&সুন্দরাশ্রয়ং

শ্রীধরং নমাক্তিম ভক্তি&রক্ষকং জ�দ্গুরুম্ ॥

ক্তিসনু্ধ-চ¹-পর্ব্ব�দেতনু্দ-র্শাক-জন্মলীলনং
শুদ্ধ-দীপ্ত-রা�-ভক্তি&-গ�ৌরবানুর্শীলনম্ ।
ক্তিবনু্দ-চ¹-রত্ন-গসাম-র্শাক-গলাচনান্তরং

শ্রীধরং নমাক্তিম ভক্তি&রক্ষকং জ�দ্গুরুম্ ॥
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